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Completamos um ano de trabalho e, para comemorar 
o aniversário, presenteamos nossos Associados com a 
aquisição da futura Sede Administrativa da AESMP, no 
coração do bairro Bento Ferreira, em Vitória.

A compra da nova Sede representa uma grande con-
quista, um marco histórico, que nos enche de alegria, 
pois, além de vermos cumprida mais uma das metas es-
tabelecidas pela atual diretoria, transformamos em reali-
dade antigo sonho da categoria que, num futuro breve, 
poderá desfrutar de uma nova “casa”, com mais conforto, 
funcionalidade, acesso fácil e oferta de novos serviços.

Temos certeza de que nossos Associados sentir-se-ão or-
gulhosos com o novo espaço, que será local de paz, união 
e convivência construtiva e proveitosa. Sonhamos juntos o sonho que hoje se faz real!

Durante esse primeiro ano de trabalho, que exigiu árdua e intensa dedicação, procu-
ramos atuar com austeridade no gerenciamento dos recursos, com dinamização das 
atividades e serviços, com impessoalidade e, principalmente, com valores associa-
dos à transparência, à ética e à decência.

Desse modo, com a sensação do dever cumprido, podemos dizer que a trajetória 
percorrida até agora foi coroada de plenas realizações e de resultados altamente po-
sitivos, que podem ser percebidos na aquisição da nova Sede, como também no so-
erguimento da Escola de Estudos Superiores do Ministério Público, na revitalização 
da Sede Social, na sistemática prestação de contas, na ampliação dos convênios, na 
reformulação do site, na divulgação do informativo “AESMP em foco”, na atenção in-
tensificada aos aposentados, no encontro com os colegas do interior, na constante 
realização de eventos culturais, esportivos e sociais, na defesa dos direitos, interes-
ses e prerrogativas, e muito mais.

Nessa perspectiva, continuaremos perseguindo nossos ideais, sempre sintonizados 
com os legítimos e mais altos interesses da classe que, de maneira coesa, cooperati-
va e solidária, tem sabido engajar-se nas lutas cotidianas em busca dos seus objeti-
vos que nos unem a todos. 

Ao tempo em que comemoramos uma grande conquista patrimonial, também 
festejamos uma grande realização institucional, com a eleição do novo Procurador-
Geral de Justiça, tendo sido escolhido o mais votado dos integrantes da lista tríplice, 
homenageando- se a vontade majoritária da classe, como marca fundamental e in-
delével da consolidação dos princípios que regem nossa instituição.

Nós, da AESMP, parabenizamos o colega eleito, Fernando Zardini Antônio, desejan-
do-lhe profícuo e harmonioso trabalho em prol do Ministério Público e da socieda-
de capixaba e, na certeza de uma convivência democrática, produtiva e edificante, 
reafirmamos nosso compromisso de prestar-lhe apoio e colaboração no alcance das 
metas institucionais.

Esses e outros assuntos de interesse institucional e associativo estão destacados 
nesta quarta edição do informativo “AESMP em foco”, que traz, também, uma entre-
vista com o colega Marcelo Zenkner, que fala de seu trabalho à frente da Escola de 
Estudos Superiores do Ministério Público, entre outras temas. Também enriquece 
esta edição o colega Isaías Vinagre, que assina artigo de opinião intitulado “Eleições 
2008 – candidatos ‘ficha suja’. Impugná-los ou não?”.

Por fim, aproveitamos para agradecer o inestimável apoio da diretoria, a dedicação 
dos dirigentes de departamentos, aos Associados colaboradores, aos abnegados 
funcionários da AESMP e, especialmente, aos colegas Marcelo Zenkner e Sócrates 
de Souza, que comungam conosco a idéia de que “os sonhos bem sonhados consti-
tuem-se no primeiro passo das estratégias bem-sucedidas”.

Almiro Gonçalves da Rocha
Presidente da AESMP



4 REG ISTRO

Visita ao interior
As Promotorias de alguns muni-
cípios das regiões Norte e Sul do 
Estado foram visitadas no mês 
de maio pela Diretoria da AESMP. 
O presidente da Associação, o 
Promotor de Justiça Almiro Gon-
çalves da Rocha viajou acompa-
nhado da Procuradora de Justi-
ça de Justiça Licéa Maria e dos 
Promotores de Justiça Marcelo 
Queiroz e Jérson Ramos. O ob-
jetivo das visitas foi apresentar a 
prestação de contas da AESMP e 
ouvir dos colegas do interior do 
Estado sugestões para a nova 
administração da PGJ. 

CONAMP/AESMP /Honda
Em parceria com a AESMP, a CONAMP  firmou um convênio com a montadora de veículos Hon-
da, com o objetivo de facilitar aos associados a aquisição de automóveis a preços mais baixos 
que os praticados no mercado. O desconto será correspondente ao valor do IPI, que gira em 
torno de 10% do valor do veículo. 

Os interessados na compra de veículos Honda devem entrar em contato com a Associação 
para o preenchimento da carta bônus, que será enviada à CONAMP. 

Acesse o site www.aesmp.org.br para consultar a tabela de preços. 

Aula Inaugural 
A Escola de Estudos Superiores do 
Ministério Público (EESMP) promoveu 
no dia 04 de março,  a aula inaugural 
do Curso de Preparação à Carreira do 
Ministério Público do Espírito Santo, 
no auditório da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ). 

A direção da Escola trouxe para par-
ticipar da aula inaugural o Dr. Fredie 
Didier Júnior, advogado, consultor ju-
rídico, mestre pela UFBA e doutor pela 
PUC-SP, que ministrou palestra sobre 
o tema “Reflexões sobre a atuação do 
Ministério Público no Processo Civil”. 

Durante o evento, o Promotor de Justiça 
Marcelo Zenkner recebeu uma home-
nagem da Diretoria da AESMP pela sua 
incansável dedicação e profícua atuação 
como Diretor da EESMP. 

Caricaturas 
homenageiam campeões

Sede Social
A missão de coordenar e executar o 
projeto de revitalização das instala-
ções da Sede Social foi muito bem 
cumprida pelo Administrador da Sede, 
Sócrates de Souza. O espaço está to-
talmente adequado para receber os 
membros do Ministério Público. 

Um novo regulamento de uso das insta-
lações da Sede Social já está em vigor. 

Nele, o associado encontra informa-
ções diversas sobre as normas de 
utilização das dependências da Sede 
Social. Para conhecer o regulamento 
acesse o site  www.aesmp.org.br.

“www.aesmp.org.br”
Desde o mês de maio, os internautas que entrarem no site da AESMP têm acesso 

a um conteúdo dinâmico e objetivo em um novo layout.  As novidades 
são variadas. Uma delas é o acesso restrito para que os associados 
acompanhem informações restritas como, por exemplo, as presta-

ções de contas da Diretoria. 

No link “Serviços”, uma das novidades é a seção “Classificados”. Quem quiser comprar, alugar, vender ou 
realizar este tipo de negociação poderá usar esta ferramenta interna de negociação. 

Para estabelecer uma maior proximidade entre os membros da MP-ES foi criada a seção “Entrevista”. 
Estreou neste link a Corregedora-Geral Elda Márcia Moraes Speedo. A próxima “Entrevista” é com o Pro-
motor de Justiça Veraldo Macedo Miranda, que atua no município de Apiacá, sul do Estado. 

O título de tricampeão brasileiro nas categorias 
super máster e máster dos torneios nacionais 
de futebol society do Ministério Público desper-
tou no Promotor de Justiça Benedito Senatore 
a idéia de fazer uma homenagem inusitada aos 
atletas. Na Sede Social da AESMP, estão expos-
tos painéis com as caricaturas dos atletas que 
participaram de algum campeonato. 

Sem deixar ninguém de fora, Senatore 
destaca a presença de duas mulheres no 
universo masculino do MP-ES. A Procu-
radora de Justiça Mirian Silveira e a fun-
cionária da AESMP, Anete Maurício. “Dra 
Mirian esteve presente prestigiando a 
equipe e Anete foi uma guerreira ao nosso 
lado”, afirmou Dr. Benedito.

Goltara - Mirian - Devargas - Guto - Caliman  
Renatinho - Gabriel - Sócrates - Jorge - Pedro

Gilberto - Zé Raulino - Marcelinho - Gagno
Panaro - Euclésio - Reginaldo - Benedito - Levi 

Zé Paulo - Vivas - Almiro - Joca

Calvão - Roberto - Humberto  
Rodrigo - Anete - Zenaldo 
Adenildo - Evaldo - Ot[avio  

Jonaci - Tótola
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A atleta do MP
Dentre as atividades de 
mãe, esposa e profissio-
nal, há 10 anos a Promo-
tora de Justiça Cláudia  
Sasso ingressou no mun-
do do atletismo.

Cláudia participa de 
competições durante 
todo o ano. Para isso, o 
treinamento é intenso. 
“Às 6 horas já estou treinando. Durante 
duas vezes na semana, corro num per-
curso de 25 quilômetros”, conta.  Para 
cada competição existe um treinamento 
específico. A maratona, que é uma mo-
dalidade de 42 quilômetros, é a que mais 
exige do atleta. 

De todas as corridas Cláudia guarda de 
cada competição uma recordação especial. 
Em 1998, participou pela primeira vez de 
uma corrida. Foi em Vitória, no bairro Jucu-
tuquara. “O meu objetivo é participar. Se eu 
ganhar, estou no lucro. 

Outras competições marcaram a vida de 
Cláudia, como por exemplo, as  “Dez Milhas 
Garoto”, a corrida de “São Silvestre”, em São 
Paulo, e as competições internacionais, em 
Buenos Aires e Punta Del Este, realizada 
neste ano. 

Marco – Em 2003, Cláudia começou a ser 
patrocinada pela AESMP. Cláudia ressalta a 
importância deste patrocínio pelo orgulho 
que sente ao ser reconhecida como atleta 
do MP. “Quando corro em outros lugares, 
com a camisa do MP, as pessoas me reco-
nhecem. E aí gritam: Ei colega!. Isso é legal. 
Bacana”, afirma. 

O esporte é para Cláudia um estilo de 
vida. Sua família é toda envolvida nesta fi-
losofia. O marido da Promotora de Justiça, 
já começou a fazer algumas corridas. Os 
filhos praticam esportes e vão para a es-
cola de bicicleta. “O meu lema é: exercício 
físico é fundamental na vida da pessoa. É 
questão de saúde. Quem não tem tempo, 
para praticar uma atividade física hoje, vai 
necessitar encontrar tempo para tratar da 
saúde amanhã”. 

Encontro de Aposentados 
A Aesmp realizou no dia 10 abril, no Fogão de Lenha, na Praia do Canto, um coquetel para 
os membros do MP-ES, que não estão mais na ativa.  

O encontro foi uma oportunidade para reunir Promotores e Procuradores de Justiça 
aposentados numa tarde descontraída e um bate papo informal com a Diretoria da 
AESMP e com o Procurador-Geral de Justiça, Fernando Zardini Antônio. 

Quem participou do encontro aproveitou o momento para relembrar os tempos an-
tigos que marcaram épocas e deixaram saudades na vida de quem um dia foi perso-
nagem principal da história do Ministério Público do Espírito Santo. 

CIASE
Fazer o bem sem olhar a quem. Este ditado  popular inspi-
rou o Promotor de Justiça aposentado Antônio Carlos de 
Moraes a  desenvolver um projeto de atividades socio-edu-
cativas, na zona rural do município da Serra.   A proposta é 
audaciosa. O Centro Integrado de Atividades Sócio Educa-
cionais – CIASE – vai ser uma creche e uma escola de ensino 
fundamental. Crianças, pais e a comunidade da região vão 
ter a oportunidade de desenvolver atividades de integração 
para o exercício pleno da cidadania. 

Na planta do projeto, o prédio do Ciase aparece bem divi-
dido. Espaço para crianças de acordo com as faixas etárias, 
como por exemplo, o bercário do tipo I e do tipo II, lactário 
(local para preparar mamadeiras), bercário, sala de repou-
so, salas de atividades para brinquedoteca e psicomotri-
cidade, oficina de artesanato, costura, bordados, cozinha 

experimental para aulas de culinária. “Vai dar trabalho, mas é necessário. E o primeiro passo, já 
foi dado”, afirma animado, Dr. Antônio Carlos. 

Desde 2007, o CIASE funciona em caráter experimental. Uma de suas atividades é a oferta de 
aulas de informática para os estudantes da região. “É para facilitar a vida de quem precisa de um 
computador para digitar e imprimir um trabalho, como por exemplo, um currículo“, explica Dr. 
Antônio. Atuam neste projeto, dois estagiários cedidos pela Câmara Municipal da Serra. 

Uma biblioteca também está sendo implantada no Projeto. De acordo com o Promotor, já exis-
tem  cerca de 4 mil volumes. São livros diversos, até os bem antigos da área de medicina e do 
direito estão disponibilizados em nossa biblioteca.  “Quem nos garante que no futuro não sairá 
daqui um governador, um prefeito, um magistrado, médico? Se nós passarmos a olhar mais 
para o próximo temos a oportunidade de evitar a proliferação de bandidos e construir uma 
sociedade com bons cidadãos”, concluiu Dr Antônio Carlos. 

Quem é Antônio Carlos de Moraes
Aos 78 anos, é Promotor de Justiça aposentado. Ingressou no MP-ES em 1972. Atua como  juiz 
canônico há 17 anos no Espírito Santo. 

Curso de Tiro
A AESMP organizou para os membros 
do MP-ES mais um curso de prática de 
tiro e manuseio de arma de fogo. De 05 
e 12 de abril foi realizado no stand de 
tiros do SINDIPOL. 
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Conselho Superior 

Festa da Democracia  
no Ministério Público

A posse do Procurador-Geral de Justiça Fernando 
Zardini Antônio foi um ato histórico para o Ministério 
Público do Espírito Santo. Isso porque, o governador 
Paulo Hartung respeitou a vontade majoritária da Classe 
e nomeiou o candidato mais votado para estar à frente 
da Procuradoria Geral de Justiça no biênio 2008-2010. 

A escolha feita pelo governador do Estado está prevista na Constituição Federal e foi realizada a 
partir de uma lista tríplice, também formada pela então Procuradora-Geral de Justiça, Catarina 
Cecin Gazele e pelo Procurador de Justiça Evaldo de Souza, constituída no dia 07 de março 
durante eleição no auditório do MPES. 

Ao dar posse ao novo Procurador-Geral de Justiça, o governador Paulo Hartung em seu discurso  
elogiou o trabalho do Ministério Público. “Cada vez é possível fazer mais um pouco. Catarina 
termina um bom trabalho e agora o doutor Zardini tem a oportunidade de fazer o seu trabalho. 
Tenho certeza de que ele vai se esforçar para ir além”, disse. 

A eleição, que foi realizada no mês de março, teve a participação de 300 membros do MP-ES.  
Fernando Zardini  obteve 245 votos. 

(com informações da Assessoria de Imprensa e Comunicação do MP-ES)

Os Procuradores de Justiça Heloísa Malta Carpi, 
Elias Faissal Junior, Eloiza Helena Chiabai, Evaldo 
de Souza e Sócrates de Souza foram eleitos 
para compor o Conselho Superior do Ministério 
Público do Espírito Santo durante o exercício 
2008/2009. O pleito, realizado no auditório da 
sede da Procuradoria-Geral de Justiça, teve 
a participação de 267 membros ministeriais 
em atividade. A eleição foi presidida pelo 

Procurador de Justiça Ulysses Gusman.

O Conselho é composto pelo Procurador-Geral 
de Justiça que o preside, pelo Corregedor-Geral 
(membros natos) e por cinco Procuradores de 
Justiça para um mandato de um ano, cabendo-
lhe, entre outras tarefas, deliberar sobre remo-
ção, permuta e promoção de Promotores de 
Justiça, bem como aprovação de normas e pro-
grama do concurso para ingresso na carreira.

(com colaboração da Assessoria de Imprensa e Comunicação do MP-ES)

Elda Spedo é reconduzida ao cargo  
de Corregedora-Geral do MPES
A Procuradora de Justiça Elda Márcia Moraes Spedo foi reconduzida ao cargo de Corregedora-
Geral do MPES para o biênio 2008-2010. Reeleita pelo Colégio de Procuradores, Elda Spedo 
afirmou que ficou satisfeita com a escolha e reconhecimento da classe. 

Dentre as metas de trabalho da Corregedora-Geral estão a contribuição para o “desafogamen-
to” das promotorias que estão sofrendo com demanda excessiva; orientação aos membros do 
MP-ES  e permanecer  atuando de forma clara e transparente, dinamizando os serviços afetos à 
Corregedoria-Geral, imprimindo ao trabalho equilíbrio, rapidez, constância e eficiência.

(com informações da Assessoria de Imprensa e Comunicação do MP-ES)

AESMP participa 
do 60º Encontro do 
Conselho Nacional 
dos Corregedores-
Gerais do Ministério 
Público dos Estados  
e da União

Nos dias 15 e 16 de maio, estiveram 
reunidos em Vitória, os Corregedores-
Gerais do Ministério Público da União e 
dos Estados com o objetivo de discutir 
problemas comuns entre os órgãos e 
membros do MP envolvidos direta-
mente na atividade correcional.  

Durante o evento, foram discutidos 
temas sobre a estruturação do CNMP, 
como direcionador das ações do Mi-
nistério Público nacional, a vinculação 
do Promotor de Justiça ante a instau-
ração de inquérito civil, o exercício do 
magistério fora da comarca de atua-
ção, entre outros.

O presidente da AESMP, o Promotor 
de Justiça Almiro Gonçalves da Ro-
cha, destacou a importância do even-
to para as corregedorias do Pais, no 
sentido de proporcionar subsídios à 
atuação dos corregedores.  

“Não temos dúvidas de que os correge-
dores que participam deste encontro, 
serão recompensados com sugestões 
inovadoras nos métodos de procedi-
mentos e práticas de trabalho”, afirmou 
o Promotor de Justiça em seu discurso.  

Para a Corregedora-Geral do Ministé-
rio Público do Espírito Santo, a Procu-
radora de Justiça, Elda Márcia Moraes 
Spedo, “o encontro foi importante 
para promover uma maior interação 
entre os Corregedores-Gerais, porque 
gera um aprimoramento e padroniza-
ção dos procedimentos

(com informações da Assessoria de Imprensa e 
Comunicação do MP-ES)



 O presidente da AESMP, o Promotor 
de Justiça Almiro Gonçalves da Ro-
cha, tomou posse, no dia 08 de abril 
como membro do Conselho Fiscal da 
Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público – CONAMP. O 
órgão tem a função de fiscalizar as 
contas da entidade representativa.  
Os novos diretores e membros da 
Conamp vão ficar à frente da Asso-
ciação no biênio 2008/2010. 

A solenidade de posse contou com 
a presença de ministros de Estado, 
parlamentares, membros do Minis-
tério Público e Judiciário e represen-
tantes de entidades e associações da 
sociedade civil. 

Durante o evento foi realizada a 
entrega da Medalha da Ordem do 
Mérito da CONAMP, destinada a 
autoridades e personalidades que 
prestaram relevantes serviços ao Mi-
nistério Público Brasileiro. A comen-
da foi entregue ao Procurador-Geral 
da República, Antonio Fernando de 
Souza, ao Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Joaquim Barbosa, aos 
deputados Carlos Eduardo Vieira 

Posse da Nova Diretoria da CONAMP

da Cunha, Carlos Henrique Focesi 
Sampaio e José Eduardo Cardozo, e 
ao ex-presidente da CONAMP, Paulo 
Moura (in memoriam).

Falando em nome dos homenage-
ados, Antonio Fernando de Souza 
se disse honrado em receber a Me-
dalha e lembrou da importância do 
trabalho do Ministério Público para 
o Brasil. “Entre os desafios contem-
porâneos está a consolidação da 
democracia e o papel do Ministé-
rio Público é essencial para o êxi-
to. Democracia não é um regime 
de utopias. O Estado Democrático 
de Direito não é aquele imune aos 
desvios de conduta e sim aquele 
em que a fiscalização e a punição 
existem. E é compromisso consti-
tucional do MP garantir o cumpri-
mento das leis”.
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CNMP aprova 
resolução sobre 
função eleitoral 

O Plenário do Conselho Na-
cional do Ministério Público 
aprovou na sessão do dia 19 
de maio, resolução que esta-
belece parâmetros para a indi-
cação e a designação de mem-
bros do Ministério Público 
para exercer a função eleitoral 
em primeiro grau.
A designação dos Promotores de 
Justiça que atuam perante a Jus-
tiça Eleitoral em primeira instân-
cia cabe ao Procurador Regional 
Eleitoral (membro do Ministério 
Público Federal), a partir da in-
dicação do Procurador-Geral de 
Justiça de cada MP Estadual.
Pela resolução aprovada, fica 
proibida a indicação para a fun-
ção eleitoral de membro do MP 
que não resida na zona eleitoral 
em que deverá atuar, que seja 
filiado a partido político ou que 
esteja respondendo a processo 
administrativo disciplinar por 
atraso injustificado no serviço. 
A resolução também proíbe que 
o Promotor de Justiça indicado 
tire férias ou licença voluntá-
ria no período de noventa dias 
antes do pleito a quinze dias 
após a diplomação dos eleitos. 
A norma ainda fixa o prazo de 
dois anos para permanência do 
membro do MP na função elei-
toral e estabelece que as investi-
duras em função eleitoral terão 
de acontecer no máximo até no-
venta dias antes do pleito e só 
poderão terminar após noventa 
dias da data da eleição.
Para saber mais sobre a resolu-
ção acesse www.aesmp.org.br.

Seminário Jusprev mostra a 
força da união de associações 

Avaliar a importância e o impacto da previdência privada no País e a sua 
contribuição para o desenvolvimento da nação. Este foi o objetivo do se-
minário realizado pela Previdência Associativa do Ministério Público e da 
Justiça Brasileira (Jusprev) no dia 29 de abril, na sede da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), em Brasília (DF). 

A presidente da Jusprev, Maria Tereza Uille Gomes, destacou a significativa 
participação de entidades de quase todos os estados brasileiros. “A Jusprev 
contribuirá para o desenvolvimento do País e o que faz a diferença é esta 
forte união das associações”, destacou.

A Promotora de Justiça Moema Ferreira Giuberti Coradini representou a 
Associação Espírito-Santense do Ministério Público, AESMP, no evento.
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O avizinhamento das eleições 
municipais de 05 de outubro, mar-
cado neste momento pela proximi-
dade da realização das convenções 
partidárias e seqüente pedido de 
registros de candidaturas, levantou 
no país avolumada discussão sobre 
a admissão ou não das candidaturas 
daqueles que respondem processos 
judiciais, aos quais se atribuiu a su-
gestiva denominação de “ficha-suja”.

O debate alcançou a dimensão que 
hoje ostenta, porque em defesa da 
tese de se barrar a pretensão política 
de supostos candidatos processados, 
têm se levantado vozes abalizadas do 
mundo jurídico, como também se ve-
rifica o movimento de entidades de 
peso, como OAB, CONAMP, CNBB e 
MCCE. Formalmente, a CCJ da Câma-
ra dos Deputados, encaminhou Con-
sulta ao Tribunal Superior Eleitoral.

Reunido em março transato, Natal-
RN, o Colégio de Presidentes dos 
TRE’s lançou Carta propugnando 
seja por ocasião do Registro de 

*Eleições 
2008 – 

candidatos 
“ficha-suja”. 
impugná-los 

ou não?

Izaías Gomes Vinagre
Promotor de Justiça/MPES

Urge, pois, laborar a quaestio, na  busca de um 
norte  à atuação do Parquet Eleitoral, conciliando 
sua posição de Fiscal da legislação respectiva, 
onde pugna pela depuração e lisura  do processo,  
com a posição de Guardião Constitucional do 
Estado Democrático de Direito. 

candidaturas, observada a vida pre-
gressa e os antecedentes criminais 
dos candidatos. 

Há uma defesa da tese no sentido per-
missivo do controle de candidaturas, 
com supedâneo no § 9º, do artigo 14, 
da Constituição da República, mesmo 
sem a edição da Lei Complementar 
exigida naquele marco constitucional, 
significando assim o advento de uma 
doutrina interpretativa mais aberta 
da Constituição, resgatando o juiz de 
sua estática posição, para uma postura 
proativa, em nome do aperfeiçoamen-
to institucional.

O desencadeamento do tema a nível 
nacional e com vulto tão grande, cha-
ma à reflexão e ao debate os operado-
res do Direito no patamar ministerial, 
cujas mentes já se mostram aguçadas 
e cujos punhos já se movem, ante a 
premente fase da escolha de candida-
tos e requerimentos dos registros de 
candidatura. 

Urge, pois, laborar a quaestio, na  bus-
ca de um norte  à atuação do Parquet 
Eleitoral, conciliando sua posição de 
Fiscal da legislação respectiva, onde 
pugna pela depuração e lisura  do 
processo,  com a posição de Guardião 
Constitucional do Estado Democrático 
de Direito.

Visualizando de qualquer angulação o 
tema colocado, força concluir que por 
mais bem intencionado que seja o de-
bate, existe um óbice intransponível, 

de assento constitucional, fincado no 
artigo 5º, inciso LVII, da CF (ninguém 
será considerado culpado até o trân-
sito em julgado de sentença penal 
condenatória). É a clássica presunção 
da inocência. Mesmo aqueles que ba-
talham em defesa do travamento da 
candidatura de quem esteja envolvido 
com processos judiciais, reconhecem a 
presença da barreira colocada na Car-
ta Maior. Porém, invocam o artigo 14, § 
9º, da CF, que daria suporte ao aprego-
ado rigor na seleção de candidaturas.   

Cediçamente, porque fincada na Cons-
tituição, e pela localização de seu tex-
to, a presunção de inocência é uma 
GARANTIA FUNDAMENTAL do Estado 
Brasileiro aos seus cidadãos, e como 
tal, não pode, sob nenhum pretexto, 
sofrer qualquer tipo de restrição.

A Lei Complementar de que trata o 
texto constitucional inserto pela EC 
n. 04, de 07.06.1994, só pode ser a 
hoje vigente Lei das Inelegibilida-
des – Lei Complementar n. 64\90, e 
este diploma somente admite como 
inelegível, quem possui um decreto 
judicial condenatório transitado em 
julgado. E pela Lei atual, isto ocorre 
apenas na esfera criminal, sem ex-
tensão ao âmbito cível. 

Sendo esta a única ferramenta de que 
se dispõe hoje, não pode ser lança-
da fora, sob pena de, em precedente 
perigoso, tentar-se revalidar a antiga 
Lei das Inelegibilidades, (Lei Comple-
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É inegável que o 
Ministério Público 
pode e deve enfrentar 
leis ou dispositivos 
legais, quando 
se apresentam 
destoantes à 
promoção da Justiça. 

mentar n. 05, de 1970), que, seguindo 
a cartilha política do extinto regime, 
preconizava o recebimento da Denún-
cia como causa de inelegibilidade.

Sobremais, ainda que não existisse a 
Lei Complementar, certo é que não é 
dado ao operador do Direito preen-
cher uma suposta ausência de lei pela 
atuação baseada no subjetivismo. No 
Estado de Direito, o poder restritivo 
da autoridade, em face da liberdade, 
dos direitos e garantias constitucio-
nais existe, porém deve estar jungido 
ao balizamento determinado pela lei, 
tanto a lei no sentido material, como 
no sentido formal, tendo como lei ma-
terial a que prescreve condutas e im-
põe sanções e formal aquela editada 
por quem tem a competência consti-
tucional de legislar e cuja elaboração 
e vigência tenha obedecido ao devido 
procedimento. 

É inegável que o Ministério Público 
pode e deve enfrentar leis ou dispo-
sitivos legais, quando se apresentam 
destoantes à promoção da Justiça. 

Nestes casos, a irresignação tem como 
supedâneo os Princípios Gerais do Di-
reito e a Constituição, mas, quando se 
insurge contra os Princípios ou contra 
a própria Constituição, não há base 
que possa a ser invocada, porque o 
enfrentamento está ocorrendo contra 
o próprio fundamento do Estado. 

Esperar que uma edição resolutiva do 
TSE venha preencher a lacuna vista por 
muitos no § 9º, do artigo 14, também 
não nos socorre na defesa da tese. 
Com efeito, em que pese a discussão 
sobre o poder de abrangência das 
Resoluções daquele sodalício, é certo 
que tais edições têm a finalidade de 
explicitar o modo de aplicação da Lei, 
clarear a visão de seu texto aos opera-
dores do Direito, jamais de substituí-la 
ou complementá-la. 

Assim, se a Resolução não pode ir 
além do que diz a Lei, sendo-lhe 

defeso inovar na criação de normas 
cogentes e prescrições sanciona-
tórias, não resta crer que a Corte 
Eleitoral virá legiferar por via oblí-
qua, em face da inexistência de Lei 
Complementar. Há que se observar 
o acatamento ao princípio da reser-
va absoluta da lei.

Todavia, se prevalecer o entendimento 
de que seja possível, pela lei em vigor 
ou por Resolução do TSE, enxotar os 
pretensos candidatos “ficha suja”, que 
critérios seriam observados para estor-
var ou impedir a candidatura? Falou-se 
até hoje, dentre outros, em “alentada fo-
lha corrida”, “respondendo a processos”, 
“condenação em primeiro grau”, “vida 
pregressa manchada”. Então, quantos 
processos  seriam necessários para ca-
racterizar o “ficha suja”? Os cíveis por 
improbidade seriam incluídos? Bastaria 
o recebimento da Denúncia no Crimi-
nal ou a formação do processo no cível? 
A condenação em primeiro grau?

Como se vê, o legislador constitucional 
reservou à Lei Complementar o des-
linde da questão. Isso é assim porque 
se faz necessário a definição legal dos 
outros casos de inelegibilidade, com 
critérios objetivos, como consta hoje 
da LC n. 64\90. 

É de se esperar que a 
futura Lei Complementar 
ou a alteração ampliativa 
da atual, atendendo ao 
ditame da Carta Política, 
venha criar uma espécie 
de “Atestado de Bons 
Antecedentes Eleitorais” 
para fins de candidatura.

Por enquanto, fiquemos com as pon-
derações do Ministro do STF, Marco 
Aurélio de Mello e do Desembargador 
Presidente do TRE\SC,  João Eduardo 
Souza Varella.

Nas palavras deste:

“É preciso mais rigor na apuração 
da vida pregressa dos candidatos, 
mas não podemos ferir um direito 
constitucional que assegura pre-
sunção de inocência, até decisão 
definitiva que condene o cidadão. 
É um princípio sagrado que deve 
ser respeitado”

E daquele:

“Hoje paga-se um preço para se 
viver em um Estado democrático e 
este preço é módico.”

Estreme de dúvida que a Democra-
cia, além de ter um preço, apresenta 
não poucos defeitos. Mas dentre os 
regimes praticados, não se conhe-
ce outro melhor. Ruim com ela, pior 
sem ela. 

Em momentos como este, quan-
do a indignação parece prevalecer, 
aquela vontade de agir cada qual 
segundo a própria conveniência, a 
Democracia pode lançar sobre nós 
sua brisa de refrigério, qual mãe que 
afaga seus filhos num momento de 
difícil situação familiar, transmitin-
do-lhes pelo toque de suas mãos o 
espírito de paz e serenidade, como 
que dizendo: calma, isto vai pas-
sar, amanhã tudo será melhor.

Confiemos na Democracia.     

*Texto elaborado antes da decisão do 
TSE por 4x3 votos, rejeitando a impug-
nação dos “ficha-suja”  
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Nova Sede Administrativa:      o sonho que virou realidade

A Diretoria adquiriu no bairro Bento Ferreira, no mês de maio, um imóvel 
para instalação dos trabalhos administrativos da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público.  A iniciativa é um marco para a atual gestão. 

 Numa área construída de 720m2, a nova Sede 
Administrativa AESMP fica no coração do bair-
ro Bento Ferreira. Está próxima ao Conselho 
Regional de Medicina (CRM), Sindicato dos 
Auditores Fiscais, à construção das instala-
ções da  Justiça Federal, Tribunal de Justiça e 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

Ao entorno estão localizados prédios bem 
conhecidos da população capixaba, como o 
Ginásio de Esportes João Santos Neves (Gi-
násio do DED), o Departamento de Impren-
sa Oficial (DIO) das secretarias estaduais de 
Saúde e de Segurança Pública além do Está-
dio do Vitória, do Clube Álvares Cabral e da 
prefeitura da Capital.

O presidente da AESMP, Promotor de Justiça 
Almiro Gonçalves da Rocha, explicou que a 
escolha da localização da nova Sede foi muito 
cuidadosa e trabalhosa. Optou-se por um 
imóvel num local que tem grandes vantagens 
em relação às instalações atuais. 
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Um pouco de história... 
O bairro Bento Ferreira é cercado pelas principais avenidas de 
Vitória. Construído às margens da baía de Vitória, sobre áreas 
de aterros feitos pelo Governo do Estado, a partir de 1956, o 
bairro passou por um processo de urbanização quando foram 
construídos no local diversos prédios públicos e institucionais. 
No bairro, estão a sede da Prefeitura Municipal de Vitória e a 
Câmara Municipal.
 Na lembrança de muitos capixabas, o bairro lembra a Praia do 
Canto de antigamente. Além disso, a localização central, o fácil 
acesso e as ruas largas estão fazendo de Bento Ferreira o novo 
reduto elegante da capital. 
 

Nova Sede Administrativa:      o sonho que virou realidade

“Tudo foi conseguido com bastante planejamento e estamos 
satisfeitos em atender o desejo da Classe. Certamente, que a 
mudança para um local de mais fácil acesso é uma conquista 
de todos nós”, afirmou o presidente da AESMP.

Atualmente, a Sede Administrativa da AESMP funciona em 
dois andares do Edifício Heitor Lugon, na Cidade Alta, além 
de ocupar uma sala do 7º andar do mesmo prédio para 
disponibilizar o serviço de consultório dentário. 

No projeto arquitetônico da nova Sede a ser realizado haverá 
uma maior integração entre os departamentos de forma que os 
trabalhos sejam executados de uma maneira mais harmônica 
para os associados. 

Um dos principais bairros da região da Grande Vitória, Bento 
Ferreira é um dos poucos lugares da Capital, que permite que 
seus moradores tenham uma vida mais tranqüila, com muito 
espaço, área verde, ruas amplas e pouco tráfego. 

Além dessas vantagens, o bairro esbanja infra-estrutura. Esco-
las, clubes, supermercados, restaurantes, livrarias, shoppings, 
praças, hortifruti e peixarias são apenas alguns dos exemplos 
que prometem facilitar a vida de quem escolhe morar ou tra-
balhar na região. 

...a escolha da localização 
da nova Sede foi muito 
cuidadosa e trabalhosa. 
Optou-se por um imóvel 
num local que tem grandes 
vantagens em relação às 
instalações atuais. Tudo foi 
conseguido com bastante 
planejamento...
Presidente da AESMP,  
Almiro Gonçalves da Rocha. 
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Nascido em Juiz de Fora, o Promotor de Justiça Marcelo Zenkner 
graduou-se em Direito pela Universidade Federal daquela cidade 
mineira em 1994 e, em 1997, ingressou no MP-ES. Atuou em 
diversas comarcas do Estado. Em 1999, foi convidado pelo então 
Procurador-Geral de Justiça José Adalberto Dazzi para integrar o 
primeiro Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRCO) do 
Ministério Público. No ano seguinte, foi promovido à Entrância 
Especial e, em 2004, atuou como assessor especial na gestão do 
ex-Procurador-Geral de Justiça José Paulo Calmon Nogueira da 
Gama. Desde 2005, assumiu a titularidade da 8ª Promotoria Cível 
de Vitória,  que atua na defesa do patrimônio público e combate 
à improbidade administrativa, tanto no âmbito estadual como no 
âmbito do Município de Vitória.

É mestre em Direito pela FDV – Faculdade de Direito de Vitória. 
Nesta mesma instituição de ensino atua como professor 
de Direito Processual Civil. No ano passado, a convite do 
atual presidente da AESMP, o Promotor de Justiça Almiro 
Gonçalves da Rocha, voltou à Escola de Estudos Superiores 
do Ministério Público para exercer o cargo de diretor.

Dr. Marcelo Zenkner

Qual o balanço que o senhor faz da 
Escola neste 1º ano de gestão? 
Nesse primeiro ano o trabalho foi bas-
tante árduo, pois havia necessidade 
de resgatar os valores que serviram 
de alicerce da fundação da Escola do 
Ministério Público em 1991, pelo ex-
presidente da Associação Espírito-san-
tense do Ministério Público Luiz Carlos 
Nunes. A responsabilidade era e ainda 
é muito grande porque a Escola não 
iniciou o ano letivo 2007 por ausência 
de matrículas.
Por isso, a análise que faço é positiva; a 
Escola hoje é superavitária, temos um 
corpo formado de professores em to-
das as disciplinas e uma organização 
administrativa mínima. Para enfrentar 
essas dificuldades, me espelhei muito 
no trabalho que foi desenvolvido pelo 
ex-diretor José Cláudio Rodrigues Pi-
menta que, na minha opinião, foi o 

melhor diretor que já passou pela Esco-
la, pelo menos nos últimos dez anos.
O apoio incondicional dos colegas Gusta-
vo Senna Miranda, Sandra Lengruber da 
Silva e Hermes Zaneti Júnior, que são os 
coordenadores científicos da Escola, bem 
como da incansável secretária Vera Lúcia, 
também foi decisivo nesse momento.

Como a Escola está estruturada atual-
mente? 
A Escola de Estudos Superiores do Minis-
tério Público, hoje, é um curso de pós-
graduação lato sensu semestral, com 
carga horária de 360 horas, em razão de 
um convênio firmado com a FDV – Fa-
culdade de Direito de Vitória, que tem 
autorização do MEC para a devida cer-
tificação. As aulas estão sendo ministra-
das na sede da própria Faculdade, que 
propicia fácil acesso e conforto aos alu-
nos, sem gerar qualquer ônus financeiro 

para a nossa Associação. Essa parceria foi 
fundamental para colocar a Escola nova-
mente em funcionamento.
Oferecemos dois Módulos: MINISTÉRIO 
PÚBLICO E DEFESA DA ORDEM JURÍDI-
CA, com conteúdo de Direito Processual, 
e MINISTÉRIO PÚBLICO E CIDADANIA, 
com conteúdo de Direito Material. As 
aulas são ministradas de segunda a sex-
ta-feira, em horário noturno, e a progra-
mação das aulas de cada mês é sempre 
divulgada com antecedência, por meio 
de nossa página na Internet.
Um diferencial importante que temos é 
o convênio firmado com a Procuradoria 
Geral de Justiça, pelas mãos da ex-Pro-
curadora-Geral de Justiça Catarina Cecin 
Gazele, que permite aos alunos da Escola 
freqüentar os cursos que são oferecidos 
pelo CEAF, exatamente para que eles se 
aproximem do Ministério Público e se 
sintam acolhidos pela Instituição.
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Para efeito de conclusão do curso, é 
exigida dos alunos a elaboração de um 
artigo jurídico, sendo que os melhores 
trabalhos serão publicados na Revista da 
Associação, que em breve será lançada. 
Os alunos ainda são submetidos, ao final 
de cada módulo, a um “concurso simula-
do”, no mesmo formato do concurso do 
MP-ES, exatamente para que eles se ha-
bituem ao ritmo das provas.

Quais são os principais desafios da 
Escola no mercado de ensino jurídico 
capixaba?  
O mercado hoje está bastante aquecido, 
principalmente em razão da vinda dos 
chamados “cursos telepresenciais”, que 
têm à frente renomados professores e 
conseguem atingir todos os cantos do 
Estado com um custo muito baixo para 
o aluno. Assim, o investimento na Esco-
la tem que ser grande, trazendo alguns 
professores com reconhecimento nacio-
nal para lecionar aqui em Vitória. O que o 
aluno que procura a Escola do Ministério 
Público quer é aliar qualidade com orga-
nização, e sentir que a direção tem com-
promisso com o curso. Nossos alunos não 
são meros “concurseiros”, mas idealistas 
que têm o sonho de ingressar no Minis-
tério Público e, por isso, querem que as 
aulas sejam voltadas para questões que 
envolvem o próprio exercício do cargo.
Por tudo isso, mesmo diante de um mer-
cado extremamente competitivo sempre 
teremos um público cativo e interessado 
em estudar na Escola, mas desde que 
haja um modelo organizacional mínimo.

Para que a Escola atinja o nível de ex-
celência desejado, quais são os passos 
que ainda precisam ser dados? 
Ainda falta muito. Precisamos urgente-
mente de uma sede própria, bem locali-
zada e com facilidade de estacionamen-
to. Tenho certeza que, alcançando esse 
objetivo, que é exatamente uma das 
maiores aspirações do nosso Presiden-
te Almiro Gonçalves da Rocha, a Escola 
dará um imenso salto de qualidade.
Precisamos também chegar ao inte-
rior do Estado, talvez implantando um 

sistema de vídeo-conferência em al-
gumas cidades pólo, como Cachoeiro, 
Colatina, Linhares e São Mateus.

Para o próximo semestre letivo, quais 
são as expectativas e novidades? 
As expectativas são muito grandes, pois, 
ao que tudo indica, se aproxima a publi-
cação do edital do concurso do Ministé-
rio Público Estadual. Isso deverá gerar um 
grande aumento no número de alunos e, 
por isso, resolvemos antecipar a abertura 
das matrículas para o próximo semestre.
A intenção é colocar duas turmas em 
funcionamento, uma para cada Mó-
dulo, intensificando a preparação dos 
alunos para o concurso com baterias 
de exercícios. Um alto índice de apro-
vação de nossos alunos no concurso 
será muito importante para a Escola 
nesse momento.
A aula inaugural já está marcada para o 
dia 8 de agosto, no auditório da PGJ, e 
será ministrada pelo Procurador de Jus-
tiça de Minas Gerais Nelson Rosenvald, 
autor de vários livros, e um dos melhores 
professores de Direito Civil do Brasil. Ele 
tratará do tema “Constitucionalização do 
Direito Civil”.

Sua atuação se dá na área de defesa 
do patrimônio público e combate à 
improbidade administrativa. Quais 
são os principais problemas que o Mi-
nistério Público enfrenta nesse campo 
de atuação? 
Acho que os principais problemas são 
dois. O primeiro é a falta de um controle 
na tramitação dos procedimentos admi-
nistrativos e processos judiciais, o que 
acaba gerando uma tramitação lenta 
e um distanciamento entre os órgãos 
de execução, que não se comunicam e, 
por isso, não sabem em que sentido está 
sendo desenvolvido o trabalho, tudo em 
total violação do princípio institucional 

da unidade, previsto na Constituição 
Federal. O outro é a falta de um corpo 
técnico no âmbito do próprio Ministé-
rio Público, principalmente na área de 
engenharia, capaz de elaborar perícias 
para atestar o superfaturamento de 
obras públicas, grande ralo da corrup-
ção. Isso nos faz ficar na dependência 
das análises dos técnicos do Tribunal de 
Contas que, apesar de serem altamen-
te capazes e competentes, enfrentam 
entraves administrativos que atrasam a 
conclusão dos trabalhos.

Como os cidadãos e eleitores podem 
ter acesso às informações em relação 
aos agentes públicos que já foram 
condenados por ato de improbidade 
administrativa? 
Essas informações são importantes não 
apenas para que os cidadãos possam 
orientar os seus votos em cada eleição, 
mas, também, para que a Administra-
ção Pública, em qualquer canto do Bra-
sil, saiba quais são as empresas envolvi-
das com práticas ímprobas, evitando a 
participação das mesmas em licitações 
públicas ou sua contratação direta, nos 
casos previstos em lei.
Por isso, criei uma página na Internet 
(www.condenadosimprobidade.adv.
br), na qual estou lançando o nome 
daqueles que já sofreram condenações 
por ato de improbidade administrativa, 
inclusive com indicação da respectiva 
sanção. Essa idéia foi, inclusive, encam-
pada no ano passado pelo Conselho 
Nacional de Justiça, que baixou uma 
resolução criando um cadastro nacional 
dos condenados por ato de improbida-
de administrativa, que ainda não está 
em funcionamento efetivo.
Entretanto, a base de dados ainda é 
muito pequena, principalmente porque 
temos poucas condenações transitadas 
em julgado nessa área.

...mesmo diante de um mercado extremamente 
competitivo sempre teremos um público cativo e 
interessado em estudar na Escola...



Homenagem  
da AESMP ao  
Dia das Mães

A  Diretoria da AESMP organi-
zou uma festa para as mães do 
MP-ES. Em belíssimo estilo, 
o coquetel foi realizado no 
Cerimonial MS Buffet, no dia 
16 de maio. 
No decorrer do evento, uma 
mensagem especial para as 
mães foi proferida pela Espe-
cialista em Assuntos de Famí-
lia, Luciene Gianórdoli. 
A recepção ofereceu várias 
atrações, como música ao 
vivo, espaço de maquiagem 
para as mulheres e distribui-
ção de brindes da franchising 
O Boticário. 

14 EVENTOS
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Curso de Direito Constitucional 
A Defensora Pública Gilda Rangel Tabachi Souza apresenta para o 
mercado editorial jurídico a  obra “Curso de Direito Constitucional”. 
Com uma linguagem simples e de conteúdo de fácil assimilação é 
destinada aos estudantes e profissionais de Direito em geral, visando 
esclarecer dúvidas a respeito do Direito Constitucional Brasileiro. 
Os pretendentes a qualquer concurso público  de nível médio ou 
superior têm neste livro uma ferramenta atualizada sobre os conceitos 
básicos do Direito Constitucional. 

Autora: Gilda Rangel
Editora: LEX Editora S.A

O adolescente, a lei e o ato infracional
O livro “O adolescente, a lei e o ato infracional” é uma leitura obrigatória 
para as pessoas que atuam, militam ou pesquisam na área da criança e 
adolescente no país, hoje. Nele é apresentada e analisada a realidade 
dos adolescentes em conflito com a lei. Embora seja um estudo de caso, 
a realidade do Espírito Santo, o livro aponta tendências que poderiam 
ser generalizadas para a realidade do nosso país. 

Autores:
Edinete Maria Rosa

Humberto Ribeiro Júnior
Patrícia Calmon Rangel

Editora: Edufes 

Processo Constitucional 
O fenômeno processual brasileiro é tema do livro Processo Constitucional, 
do Promotor de Justiça Hermes Zaneti Júnior. Nesta obra, os leitores têm 
a oportunidade de observar o processo constitucional sendo encarado 
como fenômeno cultural.  
O autor não se furtou de dialogar com a doutrina e com a jurisprudência, 
apontando seus posicionamentos pessoais a respeito dos assuntos 
versados. 

Autor: Hermes Zaneti Júnior
Editora: Lúmen Júris




