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É com imensa satisfação que apresentamos a quinta edição do nosso informativo 
“AESMP EM FOCO, na qual destacamos o lançamento da campanha “O que você tem 
a ver com a corrupção?”.

A campanha é uma iniciativa de caráter educativo e busca conscientizar crianças 
e adolescentes sobre o quanto nefasta é a corrupção para a vida em sociedade, 
demonstrando que a ética, a transparência e a honestidade começam na base, isto é, 
no seio da família, na escola, no convívio social, por meio de pequenos gestos, que, 
com o tempo, vão moldando o caráter íntegro de cada um.

No evento realizado em 29 de setembro, no edifício-sede do Ministério Público,  um 
auditório lotado esteve atento à mensagem de que para o enfrentamento da corrupção, 
mais importante  do que uma atuação puramente repressiva,  é indispensável  investir  
na educação das crianças, ensinando-as a olhar com menos benevolência para os 
deslizes do dia-a-dia, os quais parecem pequenos e inocentes, mas têm efeito perverso 
e devastador tanto ao manter a vigência da corrupção como ao  ampliar a tolerância 
com essa prática.

Nesse passo, constata-se que certo mesmo estava um dos homens mais sábios da 
humanidade – o grande rei Salomão, que, no livro de Provérbios, nos alertou: “Ensina 
a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará 
dele”. 

Para falar mais sobre a campanha, seus objetivos e metas, entrevistamos nesta edição 
o idealizar e coordenador do projeto, o Promotor de Justiça de Santa Catarina, Affonso 
Ghizzo Neto.

Também enriquece esta edição a Procuradora de Justiça/ Dirigente do Centro de 
Apoio Criminal Mônica Cristina Moreira Pinto, que assina artigo de opinião intitulado 
“Mudanças no CPP, hermenêutica e ordem democrática”. Vale a pena conferir. 

Destacamos, ainda, a realização de novos eventos culturais, esportivos e sociais, com 
especial ênfase para a palestra sobre aposentadoria e previdência social, o encontro 
com os colegas aposentados e a festa em homenagem ao Dia dos Pais. 

Por fim, anunciamos com muito orgulho a quitação do imóvel que acolherá a futura 
sede administrativa da AESMP. Esta é mais uma das metas cumpridas pela atual 
diretoria, que vem trabalhando incansavelmente para honrar seus compromissos 
de campanha pautados na dedicação, na presteza, na transparência, no diálogo e na 
vontade de servir e acertar. 



4 REG ISTRO

Kit Plantão Criminal 
A AESMP lançou o KIT-PLANTÃO CRIMINAL - 
um CD com informações objetivas que tem 
por objetivo auxiliar os órgãos de execução 
do Ministério Público nas atribuições quan-
do da realização do plantão judiciário.

O material traz informações rápidas e atuais 
para uma pronta manifestação do Ministério 
Público, especialmente na área criminal. “Tra-
ta-se de material pioneiro, de aplaudida en-
vergadura, destinado a auxiliar os membros 
do Ministério Público em suas necessidades 
mais imediatas de informação operacional”, 
explicou o presidente da AESMP, o Promotor 
de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha.

Para tornar o material mais prático, para 
cada ponto foi elaborado um modelo de 
manifestação, o que, em geral, vem tratado 
ao final de cada abordagem.

“Cabe observar que as questões não foram 
tratadas com profundidade, o que, aliás, é ina-
dequado para os objetivos que se pretendeu 
alcançar, ou seja, de fornecer informações rá-
pidas para uma pronta manifestação, como se 
exige durante o plantão”, afirmou o autor do 
CD, o Promotor de Justiça Gustavo Senna.

A materialização do KIT PLANTÃO CRIMI-
NAL é a concretização de um antigo proje-
to da classe.

Prêmio de 
Reconhecimento 
O Ministério Público do Espírito Santo 
(MP-ES) recebeu em agosto um prêmio de 
reconhecimento da população de Aracruz 
por ter conseguido que o Estado fechasse 
a cadeia da cidade. A Instituição decidiu 
solicitar o fechamento do local em função 
das péssimas condições carcerárias do es-
tabelecimento prisional. O pedido para a 
interdição da cadeia foi feito pelo Promo-
tor de Justiça de Aracruz, Paulo Panaro 
da Silva. 

De acordo com o Promotor de Justiça, a 
cadeia estava prestes a desabar.  “Todos os 
laudos obtidos do Corpo de Bombeiros, Vi-
gilância Sanitária e Departamento de Cri-
minalística da Polícia Civil condenaram as 
instalações físicas do prédio”, afirmou. 

Na mesma ação, o MPE pediu a transferên-
cia dos detentos para outra carceragem.  A 
cadeia que foi construída em 1950 estava 
com 142 presos, quando a capacidade era 
para apenas 42. 

Futura Sede 
A Diretoria da AESMP já quitou 100% do imóvel que foi adquirido para 
ser a nova sede administrativa da Associação Espírito-Santense do Mi-
nistério Público. Em breve, os associados estarão recebendo a cópia da 
escritura do imóvel que fica localizado na Rua Professora Emília Franklin 
Mul, nº. 154, Bento Ferreira, Vitória. 

A futura sede administrativa da AESMP possui 720m2 de área construí-
da e está localizada no coração do bairro Bento Ferreira, ao entorno de 
prédios bem conhecidos da população capixaba, como o Ginásio de 
Esportes João Santos Neves, Departamento de Imprensa Oficial (DIO), 
Secretarias de Segurança Pública e de Saúde, além do Estádio do Vitória, 
Clube Álvares Cabral e da Prefeitura Municipal de Vitória. 

A próxima etapa a ser cumprida é o desenvolvimento do projeto de re-
forma das instalações físicas para abrigar todos os setores administra-
tivos da Associação de forma integrada.  Está lançado o desafio para a 
próxima gestão!  

Nascimento
“Eis que os filhos são herança do Senhor...” (Salmos 127:3). 

19/05 – Hanna. Filha do Promotor de Justiça Wagner 
Eduardo Vasconcellos. 

22/06 – Bento. Filho da Promotora de Justiça 
Camila de Melo Baptista Vivacqua Pessoa.

19/07 – Nicolas. Filho do Promotor de Justiça 
Maxwel Miranda de Araújo. 

25/07 - Ana Julia. Filha da Promotora de Justiça 
Sandra Lengruber. 

01/10 – Liz. Filha do Promotor Luiz Antônio de Souza Silva.

Perdas 
“Preciosa é à vista do SENHOR a morte dos seus 
santos.“ (Salmos 116 : 15)

A Diretoria da AESMP registra com pesar a 
morte dos colegas Promotores de Justiça 
aposentados Sinval Raymundo Machado, 
Paulo Roberto Brasil de Sá Viana e do De-
sembargador Welington da Costa Citty.

Interpelação 
Judicial 
A Diretoria da AESMP entrou 
com uma ação de interpela-
ção judicial, na Vara Criminal 
da Comarca de Guarapari. 
Na ação, a AESMP pede os 
esclarecimentos das afirma-
ções e acusações caluniosas 
feitas aos membros do MP-
ES no programa Cidade Ver-
dade/Rádio Colina FM. 

AESMP / Kurumá 
Veículos 
A AESMP firmou um convênio para aquisi-
ção de veículos da marca Toyota com ven-
da direta da fábrica, com descontos que 
variam de  6% a 15%. 

Os interessados na aquisição de carros da 
Toyota devem se dirigir à concessioná-
ria Kurumá, que fica em Vitória, munidos 
de documentos pessoais, comprovan-
te de residência,  declaração e/ou cartei-
ra de associado  
da AESMP. 



Colecionismo:  
hobby e arte 
Algumas pessoas co-
lecionam moedas, ou-
tras preferem guardar 
selos ou livros. Há tam-
bém aquelas que têm 
o hábito de juntar re-
cortes de jornais. O 
que as leva a isto? Nu-
ma primeira análise, o 
Colecionismo poderia 
ser considerado ape-
nas como uma forma 
de entretenimento, um 
simples “hobby”. 

São vários os tipos de coleções que se podem fazer, adaptando-
os aos gostos, identificação e poder aquisitivo do colecionador. 
Uma coleção é qualificada pela sua ordem, limpeza e harmonia 
entre os seus elementos e, mais ainda, pela sua originalidade. 

Desde a infância, o Promotor de Justiça Etes Soares de Araújo, 
conta que gosta de automóveis. Está aí, a raiz do hábito de cole-
cionar carros antigos. 

Dr. Etes conta que passou a colecionar automóveis antigos desde 
1992, após se envolver com o movimento antigomobilista, atra-
vés do Veteran Car Club de Vitória - ES. Atualmente, ele possui 
cerca de 500 miniaturas de veículos, além de uma pequena cole-
ção de automóveis. 

“Tenho uma pequena coleção de automóveis antigos, dois fuscas, 
um do ano de 1967 e outro de 1975, com 64.000 quilômetros ori-
ginais e um TL 1973. Também possuo um chevrolet modelo Bel Air 
1951, mas este aguarda restauração”, contou o Promotor de Justiça. 

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Promotor de Justiça Luis Agosti-
nho Fonseca também é um amante da arte de colecionar carros 
antigos. Já são sete veículos (três fuscas dos anos 62, 63 e 66, um 
jipe de 1952, rural de 1967 e dois caminhões chevrolet de 1946), 
adquiridos desde 2004. 

“Comecei há pouco tempo, mas sempre fui um admirador de carros 
antigos. É um prazer que tem o objetivo de divulgar e resgatar um 
pouco da história de cada época dos anos dos carros antigos”, expli-
cou o Promotor de Justiça. 
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Biblioteca AESMP: 
“Estimulando leitura, 
formando cidadãos”,
A formação do hábito de leitura é uma real possibilidade para a me-
lhoria da qualidade de vida da população, principalmente crianças e 
jovens. Proporcionar o acesso à informação e contribuir para que to-
dos possam descobrir os benefícios de ser leitor é um dos principais 
objetivos do projeto “Estimulando leitura, formando cidadãos”, que 
está sendo implantado na Biblioteca da Associação Espírito-Santense 
do Ministério Público (AESMP). 

“Este é um projeto de solidariedade e de responsabilidade social. A jus-
tificativa para que ele aconteça está no fato  de que a melhor maneira 
para criar leitores é oferecer condições para que o hábito da leitura pos-
sa ser desenvolvido”, explicou o presidente da AESMP, o Promotor de 
Justiça Almiro Gonçalves da Rocha.

Desenvolvido a partir da idéia de estimular e democratizar o hábito de 
leitura, como ponte de desenvolvimento cultural e a participação da  
comunidade na vida social, o projeto prevê o atendimento de 40 pes-
soas, dentre crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Para participar do projeto, os membros do Ministério Público podem 
doar livros e divulgar o projeto nas Promotorias de Justiça. As doações 
podem ser feitas na sede administrativa da AESMP. 

Endereço: Rua Pedro Palácios, Edifício Heitor Lugon, 9º andar, das 12h 
às 17 horas. 

Retrato da leitura no Brasil 
No Brasil, uma pesquisa realizada pela CBL, a SNEL, a ABRELIVROS e a 
BRACELPA indicou que apenas 30% da população alfabetizada acima 
de 14 anos, gosta de ler, sendo que 61% do total têm muito pouco ou 
nenhum contato com livros. 

Entre as razões brasileiras da não leitura estão as de ordem financeira 
(34% dos entrevistados comprariam mais livros se os preços fossem 
mais baixos e 23% se tivessem mais recursos), em primeiro lugar, e a 
falta de tempo vem em segundo (23%).

Promotor de Justiça 
Luis Agostinho Fonseca

Promotor de Justiça Etes Soares de Araújo
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CAOA realiza encontro na AESMP 

CPI da Pedofilia realiza audiência pública em Vitória 

A Reforma do  
Processo Penal
O Ministério Público do Espírito Santo, através do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, em 
parceria com o Centro de Apoio Operacional Criminal 
(CACR), realizou nos dias 08 e 18 de agosto o Fórum 
de Debates “A Reforma do Processo Penal”. O evento 
teve como objetivo iniciar uma discussão sobre as 
novas Leis (11.689/08, 11.690/08 e 11.719/08), bem 
como seus reflexos na atuação prática dos órgãos de 
execução do Ministério Público na área criminal. 

O debate foi coordenado pela Procuradora de Justiça e 
dirigente do CACR, Mônica Cristina Moreira Pinto, e con-
tou com a participação do Juiz Federal Américo Bedê 
Freire Júnior e do Promotor de Justiça Gustavo Senna, 
que avaliou que as novas regras não são imunes de críti-
cas, “contudo, deve ser aplaudida a reforma, para que as-
sim se comece finalmente a pensar em mudanças mais 
profundas no já idoso Código de Processo Penal, que é 
de 1941, não sendo mais adequado para enfrentar os 
desafios do mundo moderno, cada vez mais globalizado 
e com o aumento vertiginoso da criminalidade, que se 
torna cada vez mais difusa (vítimas indeterminadas)”. 

A Procuradora de Justiça Mônica Cristina Moreira 
Pinto afirmou que as duas rodadas de debates foram 
muito boas e proveitosas. “A participação dos colegas 
foi muito expressiva”, declarou. 

A atuação do Ministério Público nos  
20 anos da Constituição Federal 
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) realizou um 
encontro, no dia 10 de outubro, para debater a atuação do Ministério Público 
após a Constituição Federal. Os vinte anos de existência da instituição 
Ministério Público coincide com as duas décadas de existência de um dos 
documentos mais importantes do país – a Constituição Federal. 

A programação do evento contou com as palestras dos Promotores de Justiça 
Leonardo Barreto Moreira Alves (MP-MG) e Alexandre de Castro Coura (MP-ES). 

A comemoração dos 20 anos da Constituição Federal e a reflexão sobre a 
atuação do Ministério Público foram brindados com o lançamento do livro 
“Temas atuais do Ministério Público: a atuação do Parquet nos 20 anos da 
Constituição Federal”.

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito promoveram entre os dias 15 e 17 
de agosto uma audiência pública, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça para 
debater a proposta de tipificar o crime de pedofilia no Brasil. Durante a audiência pública 
17 pessoas - entre réus e testemunhas, prestaram esclarecimentos de diversos casos, 
considerados emblemáticos. 

O Ministério Público tem participado efetivamente das discussões propostas pela CPI da Pe-
dofilia, com o acompanhamento dos casos no Estado e no país. A Procuradora de Justiça do 
MP-ES Catarina Cecin Gazele e a Promotora de Justiça Karla Sandoval fazem parte do grupo de 
trabalho que auxilia a Comissão, que é presidida pelo senador capixaba Magno Malta. 

Os crimes de pedofilia podem ser denunciados pelo 0800-
283-9840 ou pelo disque 100. O disque-denúncia foi criado 
pelo Governo Federal e funciona das 8h às 22h, inclusive 
finais de semana e feriados. A chamada é gratuita. 

O Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Meio Ambiente (CAOA) 
reuniu os Promotores de Justiça da 
área ambiental para compartilhar 
experiências. 

A Promotora de Justiça Isabela de Deus 
Cordeiro apresentou a atuação do Mi-
nistério Público com relação às empre-
sas beneficiadoras de granito, no muni-
cípio de Cachoeiro de Itapemirim. 

A Promotoria de Justiça de Marechal 
de Floriano mostrou como funciona 
o  Projeto “Conhecer para Preservar” 
desenvolvido pelo Promotor de Jus-
tiça Hermes Zanetti Júnior. 

Coordenado pela Promotora de 
Justiça Nícia Regina Sampaio, que é 
dirigente do CAOA, o evento acon-
teceu, no auditório da AESMP no dia 
15 de agosto.  
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nir representantes do Ministério Público de 
cerca de 20 unidades federativas do país. 
Serão aproximadamente 900 atletas entre 
promotores, procuradores, além de fami-
liares totalizando cerca de 1.500 pessoas. A 
AESMP vai participar do campeonato com 
38 atletas, competindo em duas modalida-
des: força livre e super máster.

A cidade, que encanta por suas paisagens 
naturais, rios de águas transparentes, ca-
choeiras, grutas e cavernas, fica a cerca de 
300 km da Capital de Mato Grosso do Sul, 

VII Torneio Nacional de Futebol  
Society do Ministério Público

Campo Grande, e é pólo do ecoturismo em 
nível mundial.

Bonito firmou-se no cenário nacional como 
um dos melhores destinos de ecoturismo do 
Brasil, não só por sua beleza, mas também, 
por sua organização e qualidade de serviços.

Anteriormente a Bonito, já foram sedes do 
Torneio Nacional de Futebol Society do Mi-
nistério Público as cidade do Rio de Janeiro – 
RJ (2002), Vitória – ES (2003), Belo Horizonte 
– MG (2004), Florianópolis – SC (2005), Porto 
Alegre – RS (2006) e São Luiz – MA (2007).

Aposentadoria e Previdência Social 
IV FOR-JUS

De 15 a 17 de outubro, estiveram reuni-
das no Centro de Convenções Rubens 
Gil de Camillo, em Mato Grosso do Sul, 
autoridades do Judiciário, Ministério 
Público, especialistas e estudiosos de 43 
países para discutir sobre combate ao 
crime organizado no planeta.  O assunto 
foi discutido na quarta edição do Fórum 
Internacional de Justiça (FOR-JUS).

Uma das principais bandeiras do evento 
é o combate ao crime organizado. Para o 
juiz federal Odilon Oliveira, a principal al-
ternativa seria uma unificação de legisla-
ções, que levaria à integração dos países 
para combater o crime organizado. 

A propósito, a escolha de Campo Grande 
para sede das discussões foi estratégica. 
Conhecido corredor da droga que entra 
pela Bolívia e pelo Paraguai, as ações 
para desmantelar quadrilhas têm refle-
xos em estados e países consumidores.

Ao final do Fórum foi feito um relatório, 
em formato de livro – a Carta de Campo 
Grande, distribuído não só para as de-
legações dos países participantes, mas 
para todo o mundo. 

Reunião - A Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público – CO-
NAMP, por ocasião do evento realizou a 
VIII Reunião Ordinária do Conselho Deli-
berativo da entidade. Os assuntos discu-
tidos foram: crime organizado e procedi-
mentos investigatórios, interceptações 
telefônicas e o trabalho da Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI da Câma-
ra dos Deputados que trata do assunto. 

Discutir o Regime Geral da Previdência Social, 
as alterações ocorridas através das Emendas 
Constitucionais nº. 20 e nº. 41, bem como o 
Regime Complementar da Previdência Parti-
cular. Este é o principal objetivo da palestra 
sobre Aposentadoria e Previdência Social, 
que acontece no dia 24 de outubro, no au-
ditório da Procuradoria- Geral de Justiça, em 
Vitória, para os membros do Ministério Públi-
co do Espírito Santo (MP-ES). 

Realizado pela Associação Espírito-San-
tense do Ministério Público (AESMP) em 
parceria com Procuradoria-Geral de Justi-
ça, por meio do Centro de Estudos e Aper-

feiçoamento Funcional (CEAF), o evento 
foi dividido em duas partes. Pela manhã, 
o advogado Jorge Franklin Alves Felipe 
abordou  ‘O cenário atual da Previdência 
Social’. Na parte da tarde, o especialista 
André Luis Moreira Marino tratou dos 
aspectos gerais do Regime de Previdên-
cia Associativa Particular – Visão Geral 
da JUSPREV. 

Participaram do evento como coordena-
dores de mesa, o presidente da AESMP, o 
Promotor de Justiça Almiro Gonçalves da 
Rocha e a Promotora de Justiça Moema Fer-
reira Giuberti Coradini. 

A ASMMP – Associação Sul-Mato-Grossense 
dos Membros do Ministério Público realiza 
entre os dias 12 e 16 de novembro, na ci-
dade de Bonito – MS, o VII Torneio Nacional 
de Futebol Society do Ministério Público. O 
evento, que será aberto ao público, irá reu-
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Por acaso, ou não, as modificações 
do Código de Processo Penal começam 
a vigorar quase que simultaneamente 
com o lançamento da campanha contra 
a corrupção, no Estado do Espírito Santo.

Tempo de incrementar o trabalho minis-
terial na inglória ação contra os infrato-
res, desta feita com enfoque nesta putre-
fata face da criminalidade que, além de 
atingir vítimas – dúbias vítimas, no mais 
das vezes –, contamina toda a sociedade, 
impedindo a correta aplicação do real 
montante dos dinheiros públicos.

Todo profissional, ao se preparar para o 
exercício de suas funções, separa suas 
ferramentas e confere a sua eficiência, 
objetivando prestar o melhor e mais 
eficaz trabalho aos seus clientes. Com o 
Ministério Público com atuação no cri-
minal, contudo, isto se dá de modo dife-
rente, já que não podemos escolher de 
todo nossos instrumentos de trabalho.

O Código de Processo Penal, norma 
legal que data da primeira metade do 
século passado, com suas dezenas de 
modificações (as fontes processuais pe-
nais modificativas, no dizer de Tourinho) 
hoje mais se assemelha a uma colcha de 

“Mudanças 
no CPP, 

hermenêutica 
e ordem 

democrática“

Mônica Cristina Moreira Pinto 

Procuradora de Justiça / Dirigente do Centro de Apoio Criminal  

retalhos, quebrando a sistemática pro-
cessual penal brasileira.

Não bastasse, a concepção pro reo do 
processo penal tem deixado cada vez 
mais distante o princípio tempus regit 
actum, ficando ao alvedrio do intérpre-
te decidir se a lei adjetiva superveniente 
será ou não aplicada ao caso concreto.

Sim, eu sei que caberia, aí, em tese, o 
princípio da aplicação imediata, mas não 
é o que tem acontecido, ultimamente.

Esta constatação fica patente se fizer-
mos uma digressão no tempo e lançar-
mos nossos olhos à caudal de leis penais, 
processuais e mistas recentemente edi-
tadas. Como regra, sua decodificação e 
o estabelecimento de um pensamento 
majoritário sobre o seu espírito, só vem 
a se firmar muito tempo depois, escu-
dado na doutrina e na consolidação da 
jurisprudência.

A doutrina e a jurisprudência, ora são vis-
tas como formas de interpretação e, ora 
como fontes indiretas ou secundárias do 
processo penal. A despeito disto, acabam 
guindadas à condição de fontes formais 
mediatas, quando a forma de interpre-
tação refoge aos raciocínios da prática 
convencional da hermenêutica.

Em se tratando de interpretação de leis, 
o que se vê atualmente é que na luta 
entre princípios e regras, prevalecem, 
via de regra, os primeiros, muito embo-
ra eles sejam vagos, imprecisos e com 
menor densidade normativa.

Como se não fosse suficiente tanta im-
precisão, vieram se somar os denomina-
dos princípios constitucionais implíci-
tos, aqueles que, malgrado não escritos, 
são “intuídos” pelo intérprete no espírito 
da Constituição Federal. 

São tempos de seletivo constitucionalis-
mo, em que os pesos dos princípios va-
riam, de acordo com o gosto ou o matiz 
jurídico ou ideológico do hermeneuta(?). 

A prática pode agradar a alguns ma-
gistrados que, guindados à condi-
ção de substitutos do legislador, po-
dem decidir consoante lhes apraza, 
mas é gravosa para o cidadão, que 
não tem a garantia da impessoalida-
de que lhe confere a lei, em tempos 
em que esta [a lei] é tão pior quanto 
mais clara for. Esta ditadura exerci-
da por qualquer um que envergue 
vestes talares não milita a favor da 
sociedade.

Interpretar a lei, a meu sentir, não é um 
exercício em que se busca fazer prevale-
cer o seu poder pessoal e, decididamen-
te, não é legislar.

Esta incipiente democracia em que vi-
vemos e que ainda engatinha, espera 
e precisa que o poder que emana do 
povo seja externado pelas casas le-
gislativas através do seu instrumento 
mais representativo, que é a lei. E a lei, 
por seu turno, precisa manter um mí-
nimo de fidelidade ao seu conteúdo 
inicial, como garantia do Estado De-
mocrático de Direito.

A maior preocupação, a ansiedade que 
me tira o sono no tocante às últimas 
modificações procedidas no Código de 
Processo Penal (e também no Código 
de Trânsito) está exatamente relaciona-
da com os parâmetros que serão utiliza-
dos na sua interpretação.

Sinceramente, prefiro regras – muito 
mais regras – pela estabilidade que con-
ferem à nossa atuação.

Parafraseando Roberto Delmanto, em 
palestra proferida a estudantes, da UNIP, 
em outubro de 2004, tenho que só nos 
restam dois caminhos a seguir: um de-
les é o da ditadura togada e o outro o do 
Estado Democrático de Direito.

Gosto do que faço e preciso trabalhar. 

Destarte, opto, sem dúvida, pelo se-
gundo!
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A codificação do processo coletivo: um debate 
necessário para a república brasileira

A convite da Escola de Estudos Superiores do Ministério Público (EESMP), 
o mestre e doutor pela PUC-SP Antônio Gidi, esteve no Espírito Santo 
realizando uma palestra, no auditório da AESMP, sobre o tema “Rumo a 
um Código de Processo Civil Coletivo – A codificação das ações coletivas 
no Brasil”. 

No Brasil, já foram publicados quatro anteprojetos de Código de Processo 
Civil Coletivo. O primeiro anteprojeto publicado foi de Antonio Gidi. O 
professor iniciou o seu trabalho em 1993 e terminou em 2002.  

O professor Antônio Gidi é um dos mais conceituados processualistas 
brasileiro, radicado nos EUA. 

O Quinto Filho 
O Promotor de Justiça Luiz Antônio de Souza Silva lançou a obra 
intitulada “O Quinto Filho”, uma série de reflexões político-sociológicas. 
Segundo o autor estas reflexões servem como pistas para a promoção 
do reencontro do ser humano com a família, diante das pressões que o 
mundo contemporâneo exerce sobre ambos, em plena contradição com o 
discurso de liberdade que tanto apregoa. 

Aula Inaugural 
A Escola de Estudos Superiores do Ministé-
rio Público (EESMP) promoveu no dia 08 de 
julho, a aula inaugural do 2º semestre do 
Curso de Preparação à Carreira do Ministério 
Público do Espírito Santo. 

Realizado no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ), o evento teve a 
participação do Procurador de Justiça 
de Minas Gerais, Nelson Rosenvald, que  
ministrou palestra sobre o tema “Consti-
tucionalização do Direito Civil”. 
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Ministério Público no 
combate à corrupção

‘‘O que você tem a ver com a 
corrupção?’’ é a pergunta que vai 
‘‘aproximar’’ as nuances da maior 
mazela do Brasil ao cidadão comum. 

Uma distribuição de panfletos educativos, em frente a sede 
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES), 
marcou o início das atividades de lançamento da campa-
nha “O que você tem a ver com a Corrupção”.  Após a abor-
dagem de diversas pessoas que, receberam explicações so-
bre a campanha foi realizada uma solenidade no auditório 
da Procuradoria-Geral de Justiça que contou com a partici-
pação de  personalidades da cultura e do esporte capixa-
ba, representantes do poder público, autoridades políticas, 
além de representantes de diversas entidades da sociedade 
civil organizada.  

Presente a solenidade de lançamento, o coordenador nacio-
nal da campanha e idealizador do projeto, o Promotor de Jus-
tiça Affonso Ghizzo Neto, do MP-SC, explicou que o caminho 
proposto pela campanha é um processo cultural de formação 
de consciência e de responsabilidade dos cidadãos, a partir 

de três tipos de responsabilidades: a responsabilidade para 
com os próprios atos, ou responsabilidade individual (estou 
fazendo a minha parte no meu dia-a-dia?) a responsabilida-
de para com os atos de terceiros, ou responsabilidade social 
ou coletiva (estamos cobrando individual e coletivamente a 
efetiva apuração e punição de corruptos e corruptores? Esta-
mos efetivamente contribuindo para o fim da impunidade?) 
a responsabilidade para com as gerações futuras a partir de 
um agir consciente.

“O objetivo da campanha é bem esse. Chamar a atenção de 
cada cidadão, conscientizando-o sobre a corrupção e dei-
xando claro que ela está presente no cotidiano de muitas 
pessoas”, disse Ghizzo. “Não é apenas a corrupção política, 
mas qualquer forma de corrupção, que leva a esta sensação 
de tolerância com a corrupção: como furar a fila, colar na 
prova e tal...”, complementa.

Além do objetivo preventivo por meio da educação, o pro-
jeto tem como escopo estimular as denúncias populares 
dos atos de corrupção, não importando o maior ou menor 
grau de lesão à população. Com isso, cria-se um canal dire-
to entre a sociedade e o Ministério Público Brasileiro. 

Para o presidente da AESMP, o Promotor de Justiça Almi-
ro Gonçalves da Rocha, a campanha é uma oportunidade 



Histórico
A campanha “O que você tem a ver com a corrupção” sur-
giu de uma iniciativa do Ministério Público de Santa Cata-
rina, em agosto de 2004, com o propósito de conscientizar 
a comunidade, especialmente crianças e adolescentes, so-
bre a importância da construção de uma sociedade melhor 
a partir da conduta do cidadão comum, com uma prática 
honesta frente às atitudes mais simples e rotineiras. 

O projeto recebeu apoio dos veículos de comunicação 
catarinenses e, por sua originalidade e eficácia, acabou 
ganhando o Prêmio Innovare do Ministério da Justiça 
e chamando a atenção de outros Ministérios Públicos, 
sendo então encampado nacionalmente pela CONAMP 
e pelo CNPG. 

Aqui, no Espírito Santo, participam da iniciativa a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), o movimento Espírito Santo 
em Ação, a Rede Capixaba de Inteligência, a Rede Gazeta 
e a Rede Capixaba pela Ética e Reconstrução Política. O 
apoio é do Clube de Regatas Álvares Cabral e da produto-
ra de vídeo Jucutuquara Filmes. 
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expressiva de transformar as futuras gerações. “A campa-
nha tem caráter educativo e busca investir no despertar de 
uma nova mentalidade e na conscientização de que vale  
a pena ser honesto e transparente nas práticas individuais 
do nosso dia-a-dia”, explicou o Promotor de Justiça Almiro 
Gonçalves da Rocha. 

Em seu discurso, o Procurador-Geral de Justiça, Fernando 
Zardini Antônio, convocou toda a sociedade civil organiza-
da para se engajar na luta permanente para pôr fim a cor-
rupção no Estado do Espírito Santo. “Podemos despertar 
nesse momento, com o compromisso pelo voto consciente 
nas eleições”, disse.

Dentre as autoridades presentes estava o vice-governador 
do Estado, Ricardo Ferraço, que ressaltou que a campanha 
contra corrupção é um desafio permanente da sociedade. 
“Um valor essencial, sobretudo para quem está no exercício 
da vida pública”, afirmou. 

A coordenação estadual da campanha é feita pelos Pro-
motores de Justiça Sérgio Dário e Karla Sandoval. Segundo 
eles, a expectativa é colocar na pauta da sociedade civil o 
debate sobre a importância de uma conduta ética rígida, 
desde os atos mais simples, como forma de levar o país 
a uma postura geral mais séria e combativa frente à dita 
‘grande corrupção’. 

Lançada nacionalmente no mês de março, em Brasília, a 
campanha é uma iniciativa da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (CONAMP) realizada em 
parceria com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais 
dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG). O 
lançamento nacional foi o início de um programa de mo-
bilização em todo o Brasil contra este crime que atinge as 
diferentes esferas da sociedade. 

Presidente da AESMP, Promotor de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha 
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... nada se faz 
sozinho ou 
isoladamente 
com sucesso.

Affonso Ghizzo Neto iniciou sua 
carreira no Ministério Público de 
Santa Catarina, em 1998. Autor de 
artigos e livros jurídicos, Dr. Affonso 
Ghizzo exerce a coordenação-geral da 
campanha  “O que você tem a ver com 
a corrupção?”, escolhida em 2005 pela 
Fundação Getúlio Vargas e Associação 
dos Magistrados Brasileiros para 
receber o “Prêmio Innovare – O 
Judiciário do Século XXI“.  

Com o apoio da CONAMP, a 
campanha foi nacionalizada, sendo 
lançada em diversos estados da 
Federação. No Espírito Santo, “O que 
você tem a ver com a corrupção?“, 
foi lançada no dia 29 de setembro. 

Affonso Ghizzo Neto

A campanha „O que você tem a ver 
com a corrupção“ nasceu em Santa 
Catarina no ano de 2004. De lá para 
cá, o projeto ganhou notoriedade 
nacional. Como é apresentar este tra-
balho em todos os estados do Brasil? 

Como é sabido, nada se faz sozinho ou 
isoladamente com sucesso. O Projeto 
conquistou o País pela sua simplicidade 
e, principalmente, pela estratégia de so-
mar forças e agregar idéias com outras 
pessoas e instituições. Nesse sentido, a 
experiência de disseminação do Proje-
to em todos estados do Brasil têm sido 
valiosa, gratificante e efetiva.

“O que você tem a ver com a corrup-
ção“ é um projeto de caráter peda-
gógico e objetiva, primordialmente, 
conscientizar crianças e adolescentes 
a serem honestas e transparentes em 
suas atitudes rotineiras. Qual a im-
portância deste público, no combate 
à corrupção? 

O fenômeno da corrupção e suas conse-
qüências nefastas para o Estado Demo-
crático de Direito, são graves. Para tanto, 
a compreensão histórica da cultura da 
corrupção, sua origem e desenvolvi-
mento, e o entendimento da corrupção 
institucionalizada, visivelmente entra-
nhada nas mais profundas vísceras da 
índole do homem brasileiro, é medida 
que se impõe com urgência. Ocorre que 
esta grande reflexão, este grande de-
bate nacional, só terá resultado a partir 
do resgate pela educação, como instru-
mento de conscientização para a demo-
cracia, em busca da consolidação dos 
valores éticos e morais universais. To-
davia, o sucesso dessa missão depende 
decisivamente da participação social e 
da formação de seres pensantes: críticos 
e reflexivos. Só assim será possível es-
truturar as bases necessárias para a pri-
meira conquista do Estado Democrático 
de Direito, o nde as políticas sociais não 
sejam apenas supostas pretensões.

Um dos alvos da Campanha é estimu-
lar as denúncias de atos de corrup-
ção, aproximando o cidadão das ins-
tituições responsáveis para apurar 
as denúncias. De que maneira este 
projeto poderá auxiliar no combate 
à corrupção e aos atos ilícitos? 

O Projeto serve de canal para recebi-
mento de denúncias - sempre identifi-
cadas, em caráter reservado ou não, a 
critério do denunciante - sendo enca-
minhada para as autoridades compe-
tentes (ministérios públicos etc.), com 
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o objetivo de estimular a participação 
social e a cobrança pela atuação efi-
ciente dos órgãos públicos incumbidos 
do combate á corrupção.

Em sua opinião, qual é o principal papel 
do Ministério Público, neste projeto, en-
quanto instituição detentora do direito 
de ação nas Ações de Improbidade? 

Reconheço na instituição do Ministério 
Público um instrumento constitucio-
nal eficiente no combate à corrupção 
e na realização das políticas públicas, 
valendo-se dos mecanismos consti-
tucionais para enfrentar efetivamen-
te a macro-criminalidade, identifican-
do, investigando e buscando a efetiva 
punição de corruptos e de corruptores 
comprovadamente responsáveis. Além 
disso, e parece fundamental, a atuação 
preventiva e extrajudicial do Parquet, 
como instrumento prioritário e eficien-
te no combate à corrupção, é um marco 
constitucional decisivo. Somente atra-
vés desta atuação do MP é que conse-
guiremos construir um processo edu-
cativo de formação de cidadãos a partir 
da consciência crítica e da valoração 
dos direitos e garantias fundamentais.

Dentre os parceiros do projeto, está 
a Organização das Nações Unidas 
para a Educação (UNESCO). Qual 
a importância da educação para a 
construção da cidadania e reforço da 
transparência da gestão pública? 

Sem educação, toda ação será em vão. A 
educação como instrumento de conscien-
tização para a democracia só será viável 
através do rompimento com os esquemas 

verticais característicos da atual estrutura 
tradicional (patrimonial) da educação bra-
sileira. A nova educação problematizadora 
deve superar a contradição existente entre 
o educador e os educandos, libertando, 
através do diálogo franco e igualitário, a 
troca de conhecimentos entre os agentes 
do processo educativo.
A educação como instrumento de 
conscientização para a democracia, ao 
inverso da educação tradicional opres-
sora, exige um esforço permanente do 
vivente através do exercício de sua per-
cepção reflexiva como sujeito presente 
no mundo em que funciona. Educador 
e educando devem escolher livremente 
a si próprios, julgando conforme seus 
argumentos, elegendo seus próprios 
exemplos, ambos conscientes de suas 
responsabilidades para com a constru-
ção do Estado Democrático de Direito 
por meio de um agir crítico. 
O modelo proposto para a educação 
como instrumento de conscientização 
para a democracia, longe de representar 
um esquema único e acabado, poderá 
- com as contribuições que certamente 
ainda receberá - determinar o descobri-
mento do Estado Democrático de Direi-
to, sem fórmulas mágicas ou “salvadores 
da pátria“, simplesmente a partir da exis-
tência do próprio indivíduo, consciente 
e crítico. Eis a aposta: seres pensantes, 
cientes de suas responsabilidades e de 
seus direitos fundamentais. Oxalá!

Esta Campanha, para atingir os seus 
objetivos, precisará do comprometi-
mento de diferentes segmentos da 
sociedade a fim de trabalhar a cons-

cientização em âmbito global. Como 
gerar a integração entre os setores? 

A partir do envolvimento social. Como diz 
o mote do Projeto: “A SOCIEDADE MUDA, 
QUANDO OS INDIVÍDUOS QUE VIVEM 
NELA MUDAM“. Somente através da mo-
bilização social através de eventos, pa-
lestras, mídia etc. é que será possível dis-
seminar potencialmente as idéias deste 
Projeto. E sempre somando e agregando 
novas idéias e iniciativas. Eis o caminho! 

Em uma de suas entrevistas o senhor 
afirmou que, se a sociedade se posi-
cionar de maneira firme, é possível 
acabar com a corrupção. Nesse sen-
tido, qual é a mensagem que a Cam-
panha „O que você tem a ver com a 
corrupção“ quer transmitir? 

Torna-se imprescindível tomar cons-
ciência que as eventuais alternativas 
possíveis para a reformulação da cultu-
ra política nacional passam - todas elas 
- necessariamente pela compreensão 
do passado, pela aposta no presente e 
pela responsabilidade para com o futu-
ro. A tarefa é não é fácil, pois demanda 
tempo, energia, persistência, coragem 
e, acima de tudo, reflexão contínua. 
A caminhada em busca do idealizado 
Estado Democrático de Direito é longa, 
representando a instituição do Minis-
tério Público um instrumento constitu-
cional, válido, eficaz, eficiente e podero-
so no combate à corrupção. O Parquet 
representa, portanto, um instrumento 
claro de transformação social, ferra-
menta decisiva na operatividade do 
princípio (direito e garantia) constitu-
cional da moralidade administrativa, 
tendo importância vital na conquista 
e na realização dos direitos fundamen-
tais, universalmente consagrados.
A consciência da existência humana 
passa pela realização do presente atra-
vés da edificação das ações que esti-
verem ao alcance de cada indivíduo. 
Certamente, somente através de uma 
mobilização social organizada é que 
poderemos nos articular e reagir contra 
o arbítrio e a corrupção generalizada, 
fruto da experiência individualista e do 
abandono das liberdades sociais. 



Diretoria 
da AESMP 

comemora o 
Dia dos Pais 

No dia 16 de agosto, a Diretoria 
da AESMP realizou na Sede Social 
uma homenagem ao Dia dos Pais. 
“Quem tanto nos amou, que seu 
amor doou” foi o tema da festa 
que contou com uma programa-
ção extensa, durante todo o dia. 
Esporte radical com parede de 
escalada e rapel, torneios de 
bocha, sinuca, totó e futebol vir-
tual foram as atividades prepara-
das pelo departamento esportivo 
da AESMP para pais, filhos e 
demais convidados.  
Uma das atrações da festa foi a 
realização de exames de pressão e 
glicose, com resultados na hora. 
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IV Encontro de 
Aposentados 

Entre abraços e apertos de mão, o IV 
Encontro dos Aposentados do MP-ES 
foi uma ação de valorização dos cole-
gas que não estão mais na ativa.
 O presidente da AESMP, o Promo-
tor de Justiça Almiro Gonçalves 
da Rocha, ressaltou que eventos 
desta natureza têm como objetivo 
demonstrar que nesta gestão, “os 
colegas aposentados serão sem-
pre lembrados pela obra que já 
realizaram e, por isso, constituem 
inspiração e combustível para 
todas as ações dos membros do 
MP-ES que estão na ativa”. 
Um dos aposentados mais expe-
rientes, Dr. Ayr Frasson, 91 anos, 
ressaltou a importância do evento 
para celebrar o encontro da classe 
em torno de um objetivo único que 
é a união. 
 A Promotora de Justiça Ana Maria 
Mai ressaltou a postura da atual Dire-
toria ao lidar com os aposentados.  “A 
atuação desta Diretoria com os apo-
sentados desperta em nós o senso de 
valorização e resgata a nossa auto-
estima enquanto membros da Insti-
tuição”, afirmou.  

“Foi muito agradável estar entre 
os meus colegas. Este tipo de 
encontro é como um bálsamo 
em nossas vidas que nos ajuda a 
viver. Eu quero destacar a aten-
ção desta Diretoria, na pessoa do 
Dr. Almiro, e do Procurador-Geral 
de Justiça, Dr. Zardini.” 
Dr. Vicente Nolasco

“Estes encontros são de 
suma importância para 
manter a unidade dos 
aposentados do Ministério 
Público, além de ser uma 
oportunidade para estar 
a par dos acontecimentos 
da classe ministerial.”
Dr. Alcides Semblano

“Este tipo de evento é maravi-
lhoso na essência da palavra. 
É uma grata satisfação poder 
encontrar de uma só vez meus 
amigos! O meu desejo é que esta 
iniciativa da Diretoria continue.” 
Dr. Wolmar Bermudes 

“Eu louvo a iniciativa desta 
Diretoria que tem tratado 
cada aposentado com muito 
carinho. Oportunizar encon-
tros desta natureza para que 
possamos estar em contato 
uns com os outros é maravi-
lhoso. Nota 10.” 
Dr. Arlindo Sasso 




