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Mais um ano se inicia e, com certeza, a sociedade capixaba deseja que 
2009 se traduza num período de retomada da confiança nos poderes 
constituídos de nosso Estado, no aguardo de que todos os agentes 
públicos envidem esforços para que notícias como aquelas surgidas 
no final de 2008 não se repitam nunca mais. E nesta missão de aplacar 
a sensação de desamparo sofrida pelo nosso povo, o Ministério 
Público deve manter sua postura, construída, principalmente, após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, postura esta que lhe 
confere, atualmente, a avaliação positiva de ser um dos órgãos públicos 
de maior confiabilidade dentro da sociedade brasileira.

E para iniciarmos este novo ano de forma muito reflexiva e substanciosa, 
esta edição traz um importante artigo de opinião, emitido por nossa 
competente dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude, Dr. 
Patrícia Calmon Rangel. 

Merece, ainda, uma leitura atenta os apontamentos de 04 (quatro) 
colegas Promotores de Justiça com atribuições no interior de nosso 
Estado, sendo que os mesmos descrevem suas principais ações, em prol 
da comunidade local.

A capa desta edição ilustra a interessante entrevista com o Dr. José Carlos 
Cosenzo, presidente da CONAMP, que, entre outros assuntos, defende 
o controle externo da polícia pelo MP, critica o quinto constitucional, 
elogia o CNMP; enfim, expõe sua visão sobre o Ministério Público e 
destaca os desafios que vislumbra para a instituição. 

Temos ainda alguns dos mais importantes eventos festivos, organizados 
pela AESMP no ano pretérito, e que serve de “aperitivo” para partirmos, 
já no conteúdo da revista, para uma gostosa lembrança de vários 
momentos marcantes da história de nossa associação. 

É isso. No mais, resta rogar a Deus para que continue iluminando os 
caminhos de nossa Instituição, bem como de todos seus membros, pois 
os desafios continuam sendo grandes, merecendo zelo e dedicação 
ímpares, condutas estas que devem ser os pilares principais para nós, 
que recebemos a incumbência estatal de promover justiça.

A Diretoria
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Convênio Ford
Depois da Honda e Toyota/Kurumá, agora é a vez da 
FORD que firmou uma parceria para os associados 
adquirirem um veículo da montadora com fatura-
mento direto da fábrica. 

Os membros do Ministério Público, além de atendimento personalizado, terão descontos ex-
clusivos para a aquisição de veículos 0Km. 

Nascimento
“Como flechas nas mãos do guerreiro, assim 
são os filhos” (Salmos 127:4), que chegaram 
nos braços dos Promotores de Justiça.... 

§	Marcelo Paiva Pedra  recebeu Isadora, 
no dia 04 de janeiro; 

§	Otávio Guimarães de Freitas Gazer se 
emocionou com a chegada de Felipe no 
dia 23 de dezembro;

§	Bruno Araújo está feliz da vida com Viní-
cius, que chegou no dia 06 de dezembro;

§	Paula Fernanda Almeida Pazolini abraçou 
Lorena na data de 11 de novembro.

Escritura 
A Diretoria da AESMP enviou para todos os 
associados a cópia da escritura registrada 
do imóvel que será a sede administrativa 
da AESMP. 
O projeto de reforma das instalações será 
desenvolvido por uma comissão responsável 
pelo acompanhamento das obras junto aos 
profissionais que deverão ser contratados. 

Futebol bonito
Foi bonita a participação da de-
legação capixaba do MP-ES no 
VII Torneio de Nacional de Fute-
bol Society do Ministério Público.  
A AESMP levou um grupo de 40 
atletas para disputar o campeona-
to realizado entre os dias 12 e 16 
de novembro, na cidade de Boni-
to em Mato Grosso do Sul. 
De acordo com os participantes, o 
VII Torneio de Futebol Society do 
Ministério Público foi considerado 
um dos campeonatos mais disputa-
dos pela classe ministerial. Em todas 
as categorias foi expressiva a média 
de gols por cada partida realizada.  
A AESMP participou do cam-
peonato nas categorias Super 
Máster e Força Livre. 

CDEMP

O Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios 
Públicos do Brasil (CDEMP) realizou em Vitória, a V 
Reunião Anual da entidade. Durante o evento, que 
foi realizado no Hotel Ilha do Boi, entre os dias 04 e 
05 de dezembro, ocorreu a eleição do Promotor de 
Justiça Maurício Kalache, presidente da Fundação 
Escola do Ministério Público do Paraná,             como 
presidente da entidade durante o ano de 2009.  
Representando a Escola Superior do Ministério Pú-
blico (ESMP) participaram do evento, a Promoto-
ra de Justiça Sandra Lengruber, sub diretora da Es-
cola, o presidente da AESMP, Promotor de Justiça 
Almiro Gonçalves da Rocha e o dirigente do CEAF, 
Procurador de Justiça Sérgio Dário. 

FIA/ Infância e Adolescência
Pouca gente sabe, mas parte do imposto de renda pode ser destinado ao fundo para 
infância e adolescência de sua cidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal 
nº. 8069/90, criou os conselhos de direitos nos níveis municipal, estadual e nacional, com 
a finalidade de definir políticas e gerenciar recursos destinados ao desenvolvimento de 
projetos na área da criança e do adolescente. 
De acordo com a lei, parte do imposto de renda das pessoas físicas pode ser destinada 
a tais projetos, através de doações ao fundo estadual dos direitos. Pode ser abatido até 
6% para pessoa física e 1% para jurídica. 
Trata-se de exercer um direito cidadão: decidir, pelo menos em relação a essa pequena 
parte, por uma aplicação de alcance social para o imposto que você paga. 
Para saber mais sobre o FIA acesse www.aesmp.org.br

Informática
 O Setor de Informática da AESMP está passando por um processo de reformulação. Fo-
ram adquiridas novas máquinas, da marca DELL, e um servidor. O novo maquinário vai pro-
porcionar aos colaboradores da Associação mais qualidade na execução das funções, bem 
como agilidade no desempenho das tarefas.

Em relação ao software, o destaque é a nova imple-
mentação do programa ADFIN, que gerará mais agi-
lidade no atendimento aos associados. 

O ADFIN possui uma tabela com todas as informações 
de serviços contratados pelos associados, tais como se-
guros e plano de saúde.   

Aposentados
A Diretoria da AESMP realizou mais um encon-
tro entre o Procurador-Geral de Justiça e os 
aposentados do MP-ES. O evento aconteceu 
na Procuradoria Geral de Justiça. 



Galeria de fotos
Agora quem visitar o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) poderá co-
nhecer todos os Procuradores-Gerais da instituição, desde 1914.  Foi inaugurada uma 
galeria de fotos de todos os chefes da instituição. O Procurador de Justiça Gabriel de 
Souza Cardoso foi um dos idealizadores da galeria e afirmou que a galeria faz parte do 
projeto do Memorial do MPES. 
“O Memorial tem como objetivo 
o resgate e a preservação da his-
tória da instituição e a interação 
com todos os segmentos cultu-
rais da sociedade capixaba”. 

São duas galerias no edifício sede 
da Procuradoria Geral de Justiça: 
uma no hall de entrada e outra 
no auditório. Os trabalhos foram 
realizados através de uma comis-
são formada pelos Procuradores  
Gabriel de Souza Cardoso, An-
tônio Carlos Amâncio Pereira e 
Ronald de Souza. 
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Novo Procurador  
de Justiça 
Depois da aposentadoria da Procuradora de 
Justiça Itajacy Dornelas, o Ministério Público 
Estadual (MPES) ganhou um novo membro para 
compor a equipe de 2º grau da instituição. 

Pelo critério de antiguidade, assumiu uma ca-
deira no Colégio de Procuradores o Promotor de 
Justiça Fábio Vello Corrêa. 

O novo Procurador de Justiça é o atual dirigente do Cen-
tro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Con-
sumidor. Foi membro do Grupo de Repressão ao Crime 
Organizado (GRCO) do Ministério Público Estadual.

 Vello iniciou suas atividades como Promotor de Jus-
tiça em fevereiro de 1991 e passou pelas comarcas 
de Mantenópolis, Pancas, Iconha, Baixo Guandu, Boa 
Esperança, Afonso Cláudio, Cariacica, Castelo, Eco-
poranga, Vitória, Vila Velha, Serra e Fundão. 

Ato público contra a corrupção MPES ganha  
Prêmio Inoves
O Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo (MP-ES) foi vencedor 
do Prêmio Inovação na Gestão Pú-
blica do Estado do Espírito Santo 
(Inoves). A instituição concorreu 
com o projeto “Ação do Ministério 
Público nos Municípios Produtores 
de Petróleo”, dentro da categoria 
“Participação e Controle Social”.

O projeto que se sagrou campeão 
desenvolve uma metodologia de 
trabalho na qual estão inseridos 
todos os Centros de Apoio e suas 
equipes, bem como os respectivos 
Promotores de Justiça dos municí-
pios onde ele é aplicado. 

O Prêmio Inoves serve como 
estímulo à modernização da ad-
ministração pública no Estado, 
reconhecendo iniciativas que 
visem à produção de serviços pú-
blicos cada vez mais inovadores e 
de qualidade, reduzindo gastos 
e gerando satisfação através de 
resultados concretos, céleres e 
eficazes para a sociedade. Além 
de troféu, a equipe vencedora re-
cebeu R$ 7.000,00 para utilização 
no projeto premiado.

Cerca de 1.200 pessoas, dentre crianças, 
adolescentes e professores de diversos mu-
nicípios,  participaram no dia 09 de dezem-
bro de mais uma etapa da campanha “O que 
você tem a ver com a corrupção”, organizada 
pelo Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo (MPES), em parceria com a Associação 
Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) e a Controla-
doria Geral da União (CGU). 

O Dia Internacional e Estadual 
contra a Corrupção, o chamado 
Dia “C”, foi realizado no Ginásio 
do Álvares Cabral, em Vitória,  e 
contou com diversas atrações ar-
tísticas e culturais com o objeti-
vo de levar adiante a mensagem 
contra a corrupção e pela trans-

formação da sociedade.

O procurador-geral de Justiça, Fernando Zardi-
ni Antonio, parabenizou os participantes pela 
disposição em ajudar a combater a corrupção. 
“Pequenas mudanças de hábitos podem tra-
zer grandes reflexos positivos em se tratando 
de combate à corrupção. Neste dia dedicado a 
esta luta, o MPES divulga a campanha, buscan-
do parceiros contra este mal que ainda assola a 
nossa sociedade”, afirmou.  

Para o presidente da Associação Espírito-San-
tense do Ministério Público (MPES), Almiro 
Gonçalves, “a campanha  objetiva atingir o 
coração e a mente daqueles que serão  o ama-
nhã, demonstrando que a ética, a honestidade, 
a transparência, 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 de cada um”.
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Os abrigos, sucessores dos 
orfanatos, tiveram seu nome al-
terado talvez porque, na realidade, 
guardem um número ínfimo de órfãos. 
Segundo pesquisas recentes, apenas 
5% das crianças internas, em todo o 
Brasil, são órfãs. Significa dizer que o 
fenômeno social que impele, somente 
aqui no ES, quase duas mil crianças à 
institucionalização, não é a morte de 
seus pais biológicos.

Curiosamente, o que os mantém du-
rante toda a infância e adolescência 
nos abrigos também não é a falta de 
pessoas interessadas em adotá-los. 
Em nosso Estado, há mais de 700 pes-
soas inscritas e habilitadas à adoção 
perante as Varas de Infância e Juven-
tude, não incluídos os cadastrados 
para adoção internacional.

Não é nosso objetivo, nessas breves 
linhas, a análise das complexas ques-
tões sociais que envolvem o abando-
no de crianças em nosso País. Refleti-
mos, aqui, sobre o destino a ser dado 
à criança abrigada, diante da transi-

O direito à 
convivência 
familiar e a 
atuação do 
Ministério 

Público

Patrícia Calmon Rangel

Promotora de Justiça

toriedade e excepcionalidade desta 
medida de proteção, e sobre as pos-
sibilidades de atuação do Ministério 
Público nesse sentido. 

Para as denominadas ciências sociais, 
o desenvolvimento psíquico da crian-
ça guarda correlação íntima com o 
ambiente emocional que a circunda. 
Melanie Klein, especialista em desen-
volvimento infantil, esclarece que:

“Na criança pequena, as experiências 
desagradáveis e a falta de experiên-
cias prazerosas, principalmente a falta 
de contato íntimo e feliz com pessoas 
amadas, aumentam a ambivalência, 
diminuem a confiança e a esperança 
e confirmam as ansiedades a respei-
to da aniquilação interna e a perse-
guição externa; além disso, retardam 
ou interrompem permanentemente 
os processos benéficos através dos 
quais se atinge a segurança interna a 
longo prazo.”

Fatores inerentes à vivência em abri-
gos se revelam como obstáculos à 
construção deste ambiente propício 
ao desenvolvimento saudável. Ques-

tões de ordem trabalhista, financeira 
e de gestão provocam profunda insta-
bilidade nas relações entre as crianças 
e seus cuidadores, em geral transitó-
rias e desfavoráveis ao processo de 
individuação. 

Pilloti e Rizzini apontam que “ape-
sar de ter sido instituída como uma 
medida de proteção para as crianças 
abandonadas, a institucionalização 
acarreta mais danos que benefícios 
para a maioria das crianças internas a 
longos períodos. (...) A criança inter-
na, em geral, desenvolve uma auto-
estima extremamente baixa, carac-
terizada por uma imagem negativa 
de si mesma (abandonada, deixada, 
não amada), e que traz conseqüên-
cias óbvias e repercussão à sua in-
teração e relações interpessoais. (...) 
Também é muito comum a quebra 
de vínculos afetivos: o funcionário 
de hoje já não trabalha mais aqui, 
amanhã; a criança amiga retorna à 
família, foge quando fica maior ou é 
transferida para outro abrigo”.

 Weber complementa: “a coletivização 
excessiva necessária ao funcionamen-
to dos abrigos não abre espaço aos 
comportamentos privados, individu-
ais, produzindo uma interação mas-
sificada, com relações interpessoais 
estereotipadas e artificiais, repercu-
tindo fortemente na possibilidade de 
criação de vínculos por esses indiví-
duos”. Decorre destes estudos a de-
terminação legal de transitoriedade 
do abrigamento.

Certo é que para algumas crianças, e 
em especial para os adolescentes, em 
virtude de sua idade, das circunstân-
cias fáticas ou de características pes-
soais, as possibilidades de colocação 
em família substituta ou de reinser-
ção na família de origem são pratica-
mente nulas. Mas sua situação piora 

Pesquisa recente 
realizada com crianças 
abrigadas há mais de 
um ano revela que cerca 
de 70% delas nunca 
receberam visita da 
família, e as demais trinta 
por cento receberam, 
no primeiro ano, visitas 
que foram se espaçando, 
gradativamente.
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quando os abrigos ficam abarrotados 
de crianças que têm total possibilida-
de de exercer o direito fundamental à 
convivência familiar.  

No âmbito jurídico, o motivo a sus-
tentar a longa permanência de crian-
ças em abrigos quase sempre guarda 
correlação não com a possibilidade 
concreta de retorno à família de ori-
gem, mas com dificuldades de en-
frentamento a obstáculos que retar-
dam, por períodos que inviabilizam 
a colocação em família substituta, 
o esgotamento dos meios para essa 
tentativa.

Em outras palavras, não há investi-
mento estatal no retorno dessas crian-
ças às suas famílias de origem. Não 
há políticas consistentes voltadas à 
geração de renda, tratamento da dro-
gadicção, ao planejamento familiar e 
à conscientização sobre responsabili-
dade parental. Por outro lado, inexis-
te corpo técnico na maioria dos juízos 
e abrigos, há enorme deficiência na 
troca de informações entre os órgãos 
competentes. Assim, poucos são os 
casos de famílias que se estruturam 
de forma a assegurarem aos filhos 
possibilidades de vida digna, depois 
de longo período de abandono. 

Pesquisa recente realizada com crian-
ças abrigadas há mais de um ano re-
vela que cerca de 70% delas nunca 
receberam visita da família, e as de-
mais trinta por cento receberam, no 
primeiro ano, visitas que foram se es-
paçando, gradativamente. Razoável 

se concluir que o abandono, um dos 
fundamentos da ação de destituição 
do poder familiar, a teor do disposto 
nos arts. 24 do Ecriad e 1.638, II e IV 
do CC se configura, pelo menos em 
tese, em elevado percentual. 

Sabemos que a ação de destituição 
do poder familiar é de natureza con-
tenciosa e EXIGE o contraditório e 
ampla dilação probatória, diante da 
indisponibilidade do direito sob o 
qual se funda. Em seu curso, a partir 
da realização de estudos psicosso-
ciais, inspeções, visitas domiciliares 
ou o que for necessário ao justo jul-
gamento da lide e ao superior interes-
se da criança, serão desvelados fatos 
e circunstâncias que recomendarão 
a procedência ou improcedência do 
pedido, já que a prova produzida 
pode evidenciar a existência de vín-
culos afetivos com a família biológica 
nos quais se possa investir. 

O compromisso do Ministério Público, 
por óbvio, não é com a procedência 
da ação, mas com o superior interesse 
da criança. A judicialização da ques-
tão, assim, através da ação compe-
tente, uma vez configurado, em tese, 
o abandono, sem deixar de assegurar 
à família natural todas as garantias 

...não há investimento estatal no retorno dessas 
crianças às suas famílias de origem. Não há políticas 
consistentes voltadas à geração de renda, tratamento 
da drogadicção, ao planejamento familiar e à 
conscientização sobre responsabilidade parental.

processuais devidas, evita que, diante 
da inexistência de políticas públicas, 
negue-se à criança a alternativa de 
colocação em família substituta.

E, tão ou mais importante, o conjunto 
probatório produzido nessas ações se 
constitui precisamente na soma dos 
elementos necessários à instauração 
de inquérito civil e posterior ajuiza-
mento da ação civil pública que vise 
compelir o Estado à oferta de políti-
cas públicas hoje precárias ou inexis-
tentes, e imprescindíveis.   

Vivemos um momento institucional 
propício, pois o Ministério Público 
conta com assistentes sociais concur-
sadas, aptas a prestar assessoramen-
to às Promotorias e o SIGA – Sistema 
de Informação e Gerenciamento do 
Abrigamento e Adoção contém to-
dos os dados necessários à seleção de 
pretendentes à adoção previamente 
habilitados. O recente Provimento 
n.001\09, da E. Corregedoria Geral do 
Ministério Público, traz recomenda-
ções para uma firme atuação em de-
fesa dos direitos da criança abrigada, 
evidenciando a relevância do tema 
para nossa instituição.

O desafio de tratar de tema tão com-
plexo em breves linhas, sem qualquer 
pretensão de esgotá-lo, tem um úni-
co objetivo: apresentar como alterna-
tiva de atuação do Ministério Público 
na defesa do direito fundamental à 
convivência familiar das crianças abri-
gadas, o uso de medida legal aparen-
temente paradoxal: a ação de desti-
tuição do poder familiar.

O compromisso do Ministério Público, por óbvio, não 
é com a procedência da ação, mas com o superior 
interesse da criança.
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Em comemoração ao Dia das Crian-
ças, a Associação Espírito-Santense 
do Ministério Público (AESMP) pro-
moveu uma festa bastante animada 
para a criançada. Uma programação, 
realizada em outubro na Sede Social, 
ofereceu muitas brincadeiras, opções 
de lazer diversificadas, com destaque 
para a prática de esportes radicais. 

O ambiente descontraído foi palco 
para uma justa homenagem ao Pro-
curador de Justiça Sócrates de Souza 
em reconhecimento ao seu trabalho 
de administrar a Sede Social.

As comidas típicas foram um tópico 
á parte da festa. Pipoca, refrigerante, 
sorvete, picolés, churrasquinho, al-
godão doce, cachorro quente, além 
dos brinquedos recreativos como 
cama elástica, pula-pula foram ofere-
cidos para os participantes que apro-
veitaram o momento para se divertir 
como criança! 

Dia das Crianças



Almoço natalino

Uma das mais coloridas celebrações da humanidade, é a 
maior festa da cristandade, da civilização surgida do cristia-
nismo no Ocidente. Universal, abrangente, calorosa, assim 
foi a confraternização natalina realizada pela diretoria da 
AESMP para os membros do MP-ES. 

A Sede Social decorada com as tradicionais cores do Natal, 
verde, vermelho e dourado, estava toda enfeitada. No car-
dápio muitas variedades de pratos típicos da ceia natalina. 

E para surpreender o evento, a chegada do Papai Noel para 
distribuir presentes para todas as crianças que estavam 
presentes. Quem não foi perdeu! 
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Festa do Ministério 
Público em grande estilo

Na comemoração do dia 
nacional do Ministério 
Público a Diretoria da 
AESMP promoveu uma 
recepção em grande estilo 
para celebrar a data.  

O evento aconteceu na Sede Social, em Ponta da Fruta e reuniu Promo-
tores, Procuradores de Justiça e convidados. 

O ambiente decorado com requinte foi palco para apresentação de vá-
rias performances musicais. Ao som da banda LEX LUTHOR, os partici-
pantes aproveitaram a noite estilosa de forma bastante descontraída. 
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Presidente da AESMP, Promotor de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha 
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Em 2009, quais serão as principais frentes de atuação da Conamp?
A CONAMP é um órgão colegiado que reúne os principais líderes do Ministério Público bra-
sileiro, e que representam, respectivamente, os colegas de todos os Estados da Federação. 
São estes, de consequência, quem estabelece os pontos mais importantes para o deba-
te em cada exercício. Entretanto, existem temas recorrentes que estão em pauta há vários 
anos.  No âmbito administrativo, a Conamp está se estruturando para proporcionar infor-
mações e condições cada vez melhores para os colegas de todo o país enfrentarem as ques-
tões tormentosas que visam prejudicar a atuação dos membros do Ministério Público. Nes-
te ano vamos inaugurar a nova sede executiva em local nobre de Brasília e com todos os 
recursos materiais necessários para um trabalho eficiente na busca da manutenção e aper-
feiçoamento de nossas prerrogativas, e da legislação exigida para uma atuação profissional 
invejável. No âmbito político, conseguimos unir as demais entidades representativas nacio-
nais das carreiras da magistratura e do Ministério Público visando uma atuação conjunta e 
abrangente quanto aos temas comuns. Os temas específicos serão tratados no âmbito de 
cada uma delas. Entretanto, o que podemos afirmar é que hoje temos uma razoável estru-
tura para atuar no campo político, onde campeiam milhares de proposições que, de uma 
forma ou de outra, nos afetam. Mais importante ainda é destacar a união do Conselho Deli-
berativo, no sentido de discutir e enfrentar todos os problemas. Há uma divisão de trabalho 
onde quase todos têm atribuições para uma prévia discussão antes de eventual delibera-
ção.  Isso é fundamental, pois nos ameaçam com redução de poderes, com vedação do po-
der investigatório, foro privilegiado e muitas outras.

No âmbito da defesa dos direitos difusos e coletivos, qual a avaliação que o senhor 
faz da atuação do Ministério Público?
O Ministério Público foi a instituição mais contemplada com poderes na Carta de 88, 
quando mudou radicalmente sua forma de atuação, de isolada, de homem só, para 
guardião da cidadania. Para nossa felicidade, a sociedade tem reconhecido que as 
grandes atuações na área do consumidor, meio ambiente, infância e juventude e 
agora no âmbito da defesa do patrimônio público, dentre outras, modificaram con-
ceitualmente as garantias sociais e individuais do cidadão. Aliás, a atuação anterior 
do Ministério Público em tais áreas, praticamente obrigou o legislador a editar nor-

Aos 55 anos de idade, o Promotor de 
Justiça José Carlos Cosenzo é natural 
de Nova Itapirema, pequena cidade 
próxima a São José do Rio Preto, em 
São Paulo. 

Formado em Direito pela Faculdade 
de Direito Riopretense, exerceu a ad-
vocacia antes de ingressar no MP-SP. 
Como Promotor de Justiça Substitu-
to trabalhou em Araraquara, Itápolis 
e na Capital. 

Como Promotor de Justiça Titular ini-
ciou a carreira na comarca de Estrela 
D’Oeste (1ª Entrância, em 1988), depois 
promovido para a comarca de  Taqua-
ritinga (2ª Entrância, em 1989), depois 
promovido para a comarca de  Arara-
quara (3ª Entrância, em 1990) e final-
mente para a Capital (em 1995).

Nesse período oficiou em várias co-
marcas, como Fernandópolis, Jales, 
Santa Fé, Palmeira D’Oeste, Perei-
ra Barreto, Ilha Solteira, Nhandeara, 
Matão, Ibitinga, Ribeirão Bonito, Ja-
boticabal, Brotas, Américo Brasilien-
se, São Carlos e outras. 

Na Capital oficiou na Promotoria de 
Justiça de Mandado de Segurança, 
no Tribunal do Júri de Santo Amaro e 
no V Tribunal do Júri, onde é titular.

Em 1986, foi eleito Diretor Tesou-
reiro da Associação Paulista do Mi-
nistério Público por dois mandatos, 
1986/88 e 1988/2000, quando, em 
agosto de 2000 elegeu-se Presiden-
te da entidade que congrega os Pro-
motores e Procuradores de Justiça 
do Estado de São Paulo, recebendo 
a maior votação da história da enti-
dade, quase 75% dos votos válidos.

Reelegeu-se Presidente da Associa-
ção Paulista do Ministério Público 
para o biênio 2002/2004. 

Em 2003 foi eleito 1º Vice-Presi-
dente da Conamp, para o biênio 
2004/2005.

Eleito em 2005, como presidente da 
Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público – CONAMP, 
para o biênio 2006/2008. Em 2007, 
foi reeleito presidente da entidade, 
para o biênio 2008/2010.

Dr. José Carlos Cosenzo
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mas que vieram referendá-la.  Isso nos fez 
crescer vertiginosamente e nos transfor-
mou na instituição mais respeitada. Ape-
sar de o constituinte ter legitimado outras 
entidades para propor ações civis públi-
cas, torrencialmente quem o faz é nossa 
instituição, situação que nos impulsionou 
à busca da especialização nas matérias. 
Isso tudo melhorou sensivelmente a qua-
lidade de nossos agentes, fez impor uma 
estruturação melhor, como a contratação 
de peritos e técnicos, de sorte que a atua-
ção dos membros é muito mais profissio-
nal. O sucesso nas decisões das ações ajui-
zadas, bem como a enorme quantidade 
de ajustamentos de conduta celebrados, 
indica que estamos no caminho certo.

Acho que a melhor forma de responder a in-
dagação é fazendo outra: como seria hoje a 
sociedade sem o Ministério Público defen-
dendo-a, através de ações civis públicas e ter-
mos de ajustamento de condutas?  

Na opinião do senhor, qual a importância 
da ação de improbidade administrativa 
no combate à corrupção?

Esta é, certamente, uma das melhores fer-
ramentas colocadas à disposição da socie-
dade para combater eficazmente o agente 
político que confunde o patrimônio públi-

co com o privado. No Espírito Santo os cole-
gas tiveram oportunidade para demonstrar 
a bravura e competência, em episódio de 
conhecimento nacional. Todavia, como em 
todos os segmentos da vida, aqueles que 
se sentem com interesses prejudicados, in-
sisto na expressão “interesses” e não direi-
tos, querem reduzir os poderes do fiscal. 
Há também, uma dolosa conduta praticada 
por profissionais que defendem aqueles in-
fratores, buscando na confusão a certeza da 
impunidade, através do “foro privilegiado”. 

Ação por improbidade administrativa tem 
natureza civil e não pode ser confundida 
com crime de responsabilidade, como pre-
tendem os interessados diretos, e como 
defendem alguns integrantes do Supremo 
Tribunal Federal. 

Através deste instituto, centenas de corrup-
tos perderam mandatos e se tornaram ine-
legíveis e milhões de reais que tinham sido 
desviados foram recuperados. Para que sua 
utilização continue com a mesma intensi-
dade, é importante que a Suprema Corte se 
manifeste definitivamente sobre a excres-
cência que é o foro privilegiado.

O senhor teme que a reforma constitu-
cional e as mudanças nas legislações 
ordinárias venham fragmentar as 

atribuições garantidas ao Ministério 
Público na constituição de 1988?

Este temor é permanente, pois não se vislum-
bra, desde que nossas atuações passaram a 
contrariar os grandes e espúrios interesses, 
que haja interesse do legislador em melho-
rar ou aperfeiçoar nossas ferramentas. A Re-
forma da Previdência nos foi cruel, pois além 
de impor a contribuição aos inativos, acena à 
quebra da paridade e integralidade aos futu-
ros inativos, e a garantia de apenas o valor do 
regime geral da previdência aos futuros inte-
grantes da carreira. Portanto, no futuro tere-
mos duas grandes divisões na classe: os que 
têm a integralidade de proventos e aqueles 
com a garantia mínima, isso tudo precedido 
pela instituição da previdência complemen-
tar.  A Conamp, junto com as demais carrei-
ras jurídicas luta pela previdência pública e 
integral, pois não poderemos deixar os futu-
ros colegas à sorte dos fundos sem garantia 
estatal. O passado demonstrou que tais fun-
dos provocaram prejuízos irreversíveis àque-
les que pouparam durante anos. 
Quanto à R,eforma do Judiciário, esta trouxe 
como novidade o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, órgão de controle externo 
que muito nos agrada, pois não deve existir 
no Estado Democrático de Direito qualquer 
entidade sem qualquer tipo de controle. A 

         O Ministério Público foi a instituição mais contemplada com poderes na Carta 
de 88, quando mudou radicalmente sua forma de atuação, de isolada, de homem só, 
para guardião da cidadania. Para nossa felicidade, a sociedade tem reconhecido que 
as grandes atuações na área do consumidor, meio ambiente, infância e juventude 
e agora no âmbito da defesa do patrimônio público, dentre outras, modificaram 
conceitualmente as garantias sociais e individuais do cidadão.



PEC 358 que está dormitando na Câmara 
dos Deputados traz ainda o trágico foro pri-
vilegiado para os atuais, e o que é pior, para 
ex-agentes políticos. 

A reforma infraconstitucional é ainda mais 
perigosa, vez que ali está inserido o patrocí-
nio de grandes interesses classistas localiza-
dos. Foi aqui que recentemente pretenderam 
a exclusividade da investigação criminal à po-
lícia judiciária, mas uma atuação forte e res-
ponsável de todo o Ministério Público fulmi-
nou aquele interesse, que ainda será objeto 
de apreciação este ano no Supremo Tribunal 
Federal. Enfim, temos que ficar sempre aten-
tos e buscar o apoio da sociedade, que sem-
pre foi nossa parceira. 

Qual a opinião do senhor em relação ao 
controle externo da polícia pelo Ministé-
rio Público?
Esta foi uma grande conquista, outro instru-
mento de grande valia que nos brindou o 
constituinte, e que deve ser exercido plena 
e intensamente, como garantia de melho-
ria da qualidade do trabalho policial e defe-
sa dos direitos do cidadão, apesar da perma-
nente resistência do aparelho policial em se 
submeter ao nosso controle. Há mostras re-
centes disso, estampadas em vários proje-
tos de lei em trâmite no congresso nacional 
e que buscam a total autonomia da polícia, 
além de outro visando à criação de uma con-
trole externo nos moldes do CNJ e CNMP. 

O controle externo da polícia é um belíssimo 
instrumento, e própria polícia deveria tam-
bém valorizá-lo, principalmente agora que 
o CNMP regulamentou a forma de exercê-
lo.  As brigas entre carreiras típicas nunca fo-
ram produtivas, não trazem benefício aos que 
postulam vantagens e há riscos de perdas 
para a outra, sem contar que o grande preju-
dicado é o cidadão destinatário final da atua-
ção de ambas.

Há um outro ponto relevante na questão do 
controle externo, que são as interceptações 
de escutas telefônicas, hoje comprovada-
mente desregradas. Aliás, a CPI que trata do 
assunto, batizada de “CPI do grampo” preten-
de regulamentar a escuta legal, fazer cessar e 
criminalizar a escuta ilegal e regulamentar o 
comércio de equipamentos necessários para 
interceptação de comunicações telefônicas 
e eletrônicas. A lei atual está defasada. Não 
é possível conviver com um dispositivo que 
não atende o pressuposto básico, de dar pré-
vio conhecimento ao Ministério Público, des-
tinatário da prova, antes de postular a medida 
cautelar em juízo, além de não ter prazo fixa-
do para encerrar as diligências.  Aqui é clara a 
imposição do controle externo.  Insisto que o 
controle externo é bom para a polícia, ótimo 
para o MP e excelente para a sociedade.  

A Carta Magna veda aos integrantes 
de carreiras jurídicas que ingressaram 
nas instituições após a constituição de 

1988 a possibilidade de mandato eleti-
vo. Quais as consequências dessa proi-
bição, especificamente para o Ministé-
rio Público?
Nas discussões preliminares, e depois du-
rante os trabalhos constituintes, os colegas 
detentores de mandatos eletivos foram im-
portantíssimos para a idealização e concre-
tização do nosso capítulo na Carta de 88. Tí-
nhamos uma representação de excelência, 
que acreditava na proposta de uma institui-
ção forte e voltada para a defesa da socie-
dade. A atuação propositiva foi reflexo da 
vontade da classe, que idealizou anos antes 
um modelo diferente, sem parâmetros de 
comparação. O ADCT da CF de 88 garantiu 
aos que optaram pelo exercício da ativida-
de político partidária, e ingressaram antes 
da promulgação, ainda podem fazê-lo. Atu-
almente temos quatro colegas na Câmara e 
apenas um no Senado, com brilhante atua-
ção, mas com o passar do tempo não pode-
remos mais realizar as reposições, enquan-
to outras carreiras típicas fazem crescer a 
representação. A polícia tem até uma Fren-
te Parlamentar. Os defensores e procurado-
res não ficam atrás. O lado hilário destas in-
vestidas é que ambas as carreiras querem 
similitude conosco, mas não aceitam nossa 
atividade político partidária. 

No interior da nossa classe, as discussões tra-
vadas transcendem a controvérsia, pois en-
quanto os mais antigos, e de conseqüência 
conhecedores da nossa história, querem o 
exercício da atividade político-partidária, os 
mais novos rejeitam a idéia, temendo que tais 
práticas nos prejudiquem ainda mais. Há uma 
outra corrente se formando no parlamento 
brasileiro visando editar legislação proibin-
do-a, estendendo-a a todas carreiras típicas 
de estado, indistintamente.  

Ainda que o debate persista, fica evidente 
nosso prejuízo ante o crescimento da ban-
cada de outras carreiras, que na sua maioria 
não pensam apenas em melhorar aquelas, 
mas prejudicar a nossa.    

A LRF limita em 2% da receita corrente 
líquida do Estado às despesas do MP. O 
senhor acredita que este fator engessa 
a administração e limita o crescimento 
da instituição?
Imediatamente após a entrada em vigor da 
LRF, a Conamp ingressou com ADI visan-
do declarar inconstitucional seu artigo 20, 
que estabelece o percentual de 2% da re-
ceita corrente líquida do Estado ao Minis-
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tério Público, antevendo o prejuízo irrever-
sível. O polêmico julgamento da liminar 
postulada está presente até hoje na lem-
brança de todos. Havíamos conseguido o 
número de votos necessários para seu de-
ferimento, quando um dos Ministros retifi-
cou o voto, que antes era pela concessão. 
Negada a liminar, apesar de inúmeras pos-
tulações nossas e juntada de estudos e pa-
receres, o processo está inerte. 

Enquanto isso, nos estados maiores como 
São Paulo, por exemplo, não há utilização 
integral daquele índice, mas naqueles de 
menor arrecadação, antes mesmo do pri-
meiro semestre, o orçamento anual des-
tinado se esgotou. Isso obriga a postular 
suplementação. Aqui reside uma discussão 
interminável e que passa pela postura infle-
xível da Conamp no sentido de pugnar pela 
nomeação do candidato mais votado na lista 
tríplice. Imagine o terceiro colocado ir supli-
car suplementação de orçamento, “passar o 
pratinho” na expressão popular, o fiscal ras-
tejando ao fiscalizado. Ainda que mantida a 
dignidade e independência do chefe da ins-
tituição, a sociedade assim não enxerga. O 
irrisório orçamento deixa a administração 
manietada, sem possibilidade de realizar 
concursos ou dotar as promotorias de estru-
tura mínima. Há algumas unidades da fede-
ração com quadros defasados em quase a 
metade, e sem verba para preenchê-los. Os 
serviços prestados perdem em qualidade 
pela falta de elemento humano e a socie-
dade sente os reflexos. Há uma proposição 
elaborada a pedido da Conamp dormitando 
na Câmara dos Deputados, para flexibilizar o 
percentual, que pode ser majorado durante 
o ano, de acordo com o crescimento da arre-
cadação, mas não há vontade política do 
executivo em patrociná-la. Além de enrijecer 
nossa atuação, inibe o crescimento e fulmina 
de morte a independência institucional.  

De que forma o CNMP tem contribu-
ído para o aperfeiçoamento institu-
cional do MP?
Após muita expectativa sobre como iria se 
comportar, o CNMP teve um início bastante tí-
mido, obviamente em razão da indecisão, se 
seria similar a uma super-corregedoria, ou en-
frentaria os desafios de elaborar políticas de 
gestão. No primeiro momento, até levado pelo 
número expressivo de representações contra 
seus membros, o número maior de julgamen-
tos se relacionava a eventuais excessos prati-
cado pelos membros na função. Depois as pe-
ças foram se encaixando e a rotina conduziu 
às melhorias. Inúmeras Resoluções foram edi-
tadas e de grande valia, como aquela voltada 
ao término do nepotismo, a que regulamenta 
o teto vencimental, a forma de realizar o con-
trole externo, enfim, mais de trinta estão em vi-
gor. Tivemos momentos importantes, como o 
reconhecimento do caráter nacional, com teto 
único no âmbito federal e estadual. 

As Administrações Superiores que não ti-
nham freios foram submetidas ao coman-
do daquele colegiado, cujo trabalho vem 
sendo feito para melhorar e unificar a quali-
dade da atuação. Abriram-se as portas para 
as entidades de classe participar das reuni-
ões dos órgãos colegiados. Todavia, habita 
no seio da Conamp a proposta de modificar 
a forma de eleição para se compor o CNMP, 
ante as demonstrações de várias entidades 
nacionais ligadas à defesa da probidade, 
pois não é fácil aceitar que o fiscalizado di-
reto, no caso o Procurador-Geral de Justiça, 
escolha quem vai fiscalizá-lo. Nosso temor 
é que no futuro próximo aquelas vagas sir-
vam para agasalhar os ex-PGJs sem ativida-
de política, que nada acrescentam para criar 
um novo perfil, e nada podem fazer para 
desagradar os antigos parceiros de colegia-
do. Enfim, o que aspiramos é a continuidade 
de um trabalho voltado a um novo modelo 

de gestão do Ministério Público, moderno, 
ágil, atuante e sabendo enfrentar as adversi-
dades da falta de quadros e de orçamentos. 

Qual a opinião do senhor sobre o quinto 
constitucional?
Inicialmente se faz necessário registrar que 
o Conselho Deliberativo da Conamp, por es-
magadora maioria, já se posicionou na ges-
tão anterior, contrariamente ao Quinto Cons-
titucional. A matéria é antiga e já foi objeto de 
tese vencedora em Congresso Nacional.  Se 
a existência do quinto dos lugares nos tribu-
nais já era questionada, havia um argumento 
inafastável, o exercício do controle externo do 
judiciário pelo Ministério Público e pela OAB, 
mas com a criação do Conselho Nacional da 
Magistratura, tal discurso perdeu força. De-
mais disso, não há aquela proporcionalidade 
de um quinto para o Ministério Público, mas 
uma divisão equânime entre nós e a OAB, 
de sorte que a nós cabe apenas um décimo 
(1/10) dos cargos. Apesar de sermos contra, 
como a matéria é de ordem constitucional, 
enquanto não reformada, via emenda,  deve-
mos acatar aquele comando. 

Existem, todavia, alguns pontos a serem des-
tacados. 

O primeiro deles é que a lista sêxtupla deve 
ser elaborada pela classe, o que não resta a 
menor dúvida. Basta singela leitura do arti-
go 94, caput da CF para se concluir que os in-
teressados serão indicados em lista sêxtupla 
pelos órgãos de representação das respec-
tivas classes. A Conamp ingressou com ADI 
junto ao STF para evitar desvios, ausência de 
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        O controle externo da polícia é um belíssimo 
instrumento, e a própria polícia deveria também valorizá-
lo, principalmente agora que o CNMP regulamentou a 
forma de exercê-lo.  As brigas entre carreiras típicas nunca 
foram produtivas, não trazem benefício aos que postulam 
vantagens e há riscos de perdas para a outra, sem contar 
que o grande prejudicado é o cidadão destinatário final 
da atuação de ambas.



representatividade e legitimidade, haja vis-
ta que na maioria dos Estados da Federação, 
contrariando o texto constitucional, o Con-
selho Superior ou Colégio de Procuradores é 
quem, ilegalmente, as elabora. 

O segundo ponto, de extrema relevância, é 
o claro abismo que se forma entre o esco-
lhido pelo executivo e a classe de onde se 
originou. Por princípio, o legislador preten-
deu que os egressos da nossa instituição e 
da advocacia viessem colaborar com idéias 
novas e propostas das classes respectivas, 
de molde a oxigenar o judiciário. O tempo 
mostrou a inocuidade da pretensão, pois 
uma vez integrante daquele poder, o “no-
vel magistrado” se comporta como tal, en-
volvendo-se na rotina sem nada contribuir. 
Para ser apenas mais um julgador não ha-
veria necessidade de tanta formalidade e 
atos políticos, de pedir votos na classe para 
a lista sêxtupla, depois se submeter à von-
tade dos desembargadores  para integrar a 
tríplice, e finalmente peregrinar ao coman-
do político de plantão para postular o fa-
vor máximo do governador. Bastava fazer 
concurso para a magistratura. O candidato 
rompe com a classe para a qual fez concur-
so e jurou defender, e apenas em conversas 
informais acenam “ter pertencido ao MP”. 

Penso que a melhor solução, defendida no 
âmbito do nosso colegiado e acolhida pe-
las entidades de classe das carreiras jurídi-
cas, inclusive a OAB, seria o estabelecimento 
de mandato. A proposta é para ser aplicada 

a todos os Tribunais, inclusive para a magis-
tratura. O membro do Ministério Público irá 
exercer a nobre função de julgar e depois de 
encerrado o mandato voltará à carreira, ofi-
ciando na defesa da sociedade, múnus tão 
nobre quanto. Seria um legítimo represen-
tante da classe, com obrigação moral  a pres-
tar contas no futuro. E o advogado retorna-
ria à sua carreira. Isso ocorre no âmbito do 
eleitoral e em dezenas de países avançados. 
Com isso certamente teríamos novas idéias, 
uma justiça mais moderna com foco no so-
cial. Nessa discussão há um consenso geral, 
de não mais acolhermos a justificativa da saí-

da da carreira para integrar o quinto “porque 
se perdeu a motivação”, e muito menos acei-
tar que os desmotivados fiquem se humi-
lhando junto a políticos, e fazendo agrados 
e reverências ao judiciário. 

O bom trabalho desenvolvido e a experiên-
cia adquirida o credencia a ser recebido na 
volta, de braços abertos. 

Acabamos de completar duas décadas 
da promulgação da Constituição Fe-
deral. O senhor acredita que o MP tem 
correspondido às novas atribuições 
que lhe foram conferidas?
Acho que é importante lembrarmos um 
pouco da história, afinal, o ano de 2008 foi 
recheado de comemorações das duas déca-
das da Constituição Cidadão. A Assembléia 
Constituinte foi um dos momentos mais ri-
cos da história do Brasil. A casa estava aber-
ta a todos os interesses que, naquela épo-
ca, puderam se manifestar. Os corredores 
evidenciavam todas as raças, cores, religi-
ões, misturavam os ricos e os pobres, índios, 
trabalhadores em todas as áreas imaginá-
veis, servidores públicos de todos os setores, 
do mais humilde ao mais graduado. Todos 
apresentavam suas propostas, mas o Minis-
tério Público demonstrou que seria uma ins-
tituição com propostas de construção, de 
trabalho, de ser o agente transformador da 
realidade social. A grande maioria dos nos-
sos estudiosos sustenta que a importância 
da Constituição de 88 para o Ministério Pú-
blico tem que ser compreendida não de um 
ponto de vista restrito ao Ministério Públi-
co, mas sim considerando o Ministério Pú-
blico dentro do conjunto de instituições de 
uma Constituição profundamente humanis-
ta. Esse é o ponto principal, porque o trata-
mento do Ministério Público na Constitui-
ção não se deu exclusivamente para uma 
criação formal, mas para a criação de uma 
instituição que é instrumento fundamental 
para a realização dos valores que a Constitui-
ção consagrou. Isso é essencial. O Ministério 
Público, portanto, na definição de seus ins-
trumentos de atuação, nos seus princípios e 
objetivos, nada mais é do que um meio para 
a realização de um programa que a Consti-
tuição instituiu. A Constituição de 1988 não 
é um ponto de chegada, mas um ponto de 
partida para a realização de valores huma-
nistas aplicados ao país. Por isso é que se 
pode compreender que o Ministério Públi-
co, embora não sendo um poder, apesar de 
Michel Temer, novo Presidente da Câmara 

16 ENTREV ISTA/CAPA

        Todavia, habita no seio 
da Conamp a proposta de 
modificar a forma de eleição 
para se compor o CNMP, 
ante as demonstrações de 
várias entidades nacionais 
ligadas à defesa da 
probidade, pois não é fácil 
aceitar que o fiscalizado 
direto, no caso o Procurador-
Geral de Justiça, escolha 
quem vai fiscalizá-lo.



dos Deputados assim sustentar, tem um ní-
vel constitucional equivalente. Repito a pos-
tura de nossos doutrinadores com os pés no 
chão, de que, se hoje temos um país em que 
a realização dos valores constitucionalmen-
te consagrados está muito distante, embora 
já tenha se avançado muito nessa questão, 
não é relevante saber se o Ministério Públi-
co tem muito ou pouco poder. A questão é 
saber se ele tem poder ou instrumentos, as 
táticas e as estratégias suficientes para a re-
alização de valores, como, por exemplo, a 
inclusão social, a promoção da cultura, da 
educação, da defesa do meio ambiente, a su-
peração das desigualdades regionais, a pro-
bidade administrativa.   

Ante a reflexão que me proponho e ampa-
rado na vivência de vários anos de política 
institucional e associativa, posso assegurar 
que o Ministério Público tem sabido se de-
sincumbir com rara competência às novas 
atribuições que lhe trouxe a Carta de 88.  Isso 
nos orgulha e nos desafia a cada dia. 
 
Qual a opinião do senhor sobre a PEC 
457/05, que eleva a idade de aposenta-
doria compulsória no serviço público de 
70 para 75 anos?
Esta matéria foi debatida amplamente, po-
dendo se dizer à exaustão. Seus defensores 
sustentam que a média de vida do brasileiro 
está mais alta, que têm mais experiência, que 
haverá um grande prejuízo ao Estado, levan-
do-os à inatividade e ao mesmo tempo reali-
zando concurso para preencher suas vagas. 
Acho que não há nenhuma razão para ele-
var-se a idade. A começar pela ausência de 
prejuízos ao erário, pois aquele que pode-
ria estar aposentado e fica na ativa, recebe o 
abono de permanência. Depois, pela neces-
sidade contínua de oxigenação nas carreiras. 
Aquelas pessoas já contribuíram muito para 
o aperfeiçoamento da justiça, e deve ceder 

o lugar aos mais novos. Na era da informáti-
ca, o mundo se atualiza de forma brutal, e os 
mais novos devem também contribuir. Não 
se fala em idade cronológica, ou situação fí-
sica e mental, mas em proporcionar aos inte-
grantes das carreiras jurídicas, rejuvenescidas 
abruptamente, tenham possibilidade de as-
cender aos cargos ocupados pelos mais an-
tigos. É como se fora um pacto de gerações, 
onde o mais antigo já contribuiu. Têm eles a 
nossa homenagem e reconhecimento por 
tudo o que fizeram, mas não há como negar 
o direito dos mais novos também contribuí-
rem. O dinamismo do direito assim o exige.

Como presidente da Conamp, qual a 
mensagem para os integrantes do MP 
em 2009?
Imperiosamente sou forçado a olhar para o 
retrovisor novamente. Uma instituição que 
defende inflexivelmente a sociedade sem-
pre terá desafetos. Fomos forjados na luta 
e nela buscamos as forças necessárias para 
o aperfeiçoamento institucional. Os cole-
gas do Espírito Santo devem saber que há 
no Congresso Nacional mais de 1200 propo-
sições, entre Propostas de Emendas Consti-
tucionais, Projetos de Leis, Resoluções, Me-
didas Provisórias, Propostas de Decretos 
Legislativos, além de ADINs e Reclamações 
no Supremo Tribunal Federal que podem, 
de alguma forma, prejudicar a atuação do 
Ministério Público. 

Preciso reavivar que há sérias e fortes inves-
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tidas contra os mecanismos de atuação de 
nossa instituição, como a tentativa em vedar 
o poder investigatório, a exclusividade da 
polícia civil para apuração de fatos criminais 
e sua postulação para instaurar e presidir in-
quéritos civis, a responsabilização dos nos-
sos membros ao proporem ações civis públi-
cas, além de tentativas de outras carreiras na 
busca de isonomia conosco, isso na área ex-
terna. Internamente temos um desafio maior, 
que é conseguir um novo modelo de gestão 
para o Ministério Público visando ajustá-lo à 
modernidade, ao rejuvenescimento da car-
reira e dotá-lo de mecanismos aptos ao en-
frentamento de seus inúmeros desafios. 
Além disso, é fundamental o desarmamen-
to de espíritos para que as questões eleito-
rais sejam efêmeras e as eleições episódicas. 
Terminadas estas, como exige a democracia, 
é impositivo todos se unirem e lutarem pelo 
engrandecimento institucional.  Esta foi mi-
nha prédica quando da posse do Presiden-
te Almiro Gonçalves da Rocha, e tenho ci-
ência do acolhimento. A instituição somente 
será forte se tivermos uma entidade de clas-
se efetivamente representativa, que apóie 
seus membros nos momentos corretos, cri-
tique de forma produtiva e busque defender 
o que é legítimo. A nós é imposta a defesa do 
Ministério Público e da classe. Quando os di-
reitos se colidirem, a classe é que deve ser as-
sistida. Unidos teremos maiores chances de 
superar as dificuldades e conseguir o aper-
feiçoamento institucional.  

Com base nesta premissa, queremos man-
ter o Conselho Deliberativo cada vez mais 
forte, unido e coeso, agindo com transpa-
rência e respeitando as divergências, e aci-
ma de tudo lutando pela democracia, pois 
só assim conseguiremos superar os enor-
mes desafios que teremos pela frente. Final-
mente, quero agradecer ao Presidente Al-
miro Gonçalves da Rocha, que tanto tem 
colaborado com nossa querida Conamp, a 
exemplo de seus antecessores e sua digna 
Diretoria, pela magnífica oportunidade que 
nos ofertou, para exposição das idéias, na 
certeza de que, humildemente, aguardare-
mos as críticas futuras.      

         A instituição somente será forte se tivermos uma entidade 
de classe efetivamente representativa, que apóie seus membros 
nos momentos corretos, critique de forma produtiva e busque 
defender o que é legítimo. A nós é imposta a defesa do 
Ministério Público e da classe



Mantenópolis 
Reserva Legal
Dentre os projetos de ação da Promotoria de Justiça de Man-
tenópolis, um dos mais ambiciosos está focado na área do 
meio ambiente. 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente do Município, o IDAF, o INCAPER, o Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Mantenópolis, Escritório Local do INCRA, e ini-
ciativa privada, a Promotoria pretende identificar todas as mais de 
mil propriedades rurais do município visando a concretização do 
registro das áreas de reserva legal e preservação permanente. 

De acordo com o Promotor de Justiça Isaías Antônio, o intuito 
maior do Ministério Público é conseguir que as áreas de pre-
servação permanente sejam averbadas no RGI., mas que, pelo 
menos, 80% das propriedades promovam a antecipação do 
processo de regeneração florestal com o plantio de mudas de 
espécies arbóreas adequadas. 

Em face de recomendação admi-
nistrativa expedida pela Promoto-

ria, o CRGI somente realiza registros 
de CCRs. e CPs. de imóveis que 
não tenham a situação regular, 

com remessa de certidão à Pro-
motoria e os cartórios de tabelionato 

também remetem à Promotoria certidão 
de todas as escrituras públicas de alie-

nação, oneração e outros atos en-
volvendo tais imóveis.
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Marechal Floriano
Crimes Ambientais
A Constituição de 1988 deu um grande 
passo quando definiu o meio ambiente 
como bem jurídico prioritário para as 
presentes e futuras gerações. A legis-
lação que regulamentou os crimes 
ambientais, Lei 9.605/98, além de de-
finir os tipos penais, estabeleceu um pro-
cesso e procedimento próprios nos quais 
o infrator, sempre que possível, estará obrigado a 
reparar o dano ao meio ambiente para a extinção da 
punibilidade (arts. 27 e 28). 

A experiência nas Comarcas do interior do Estado do Espí-
rito Santo tem demonstrado como a tutela penal pode ser 
eficiente para a recomposição e compensação adequadas do 
bem ambiental. No caso específico dos municípios de Domingos Martins 
e Marechal Floriano foi implementado o “Projeto Conhecer para Preser-
var” em parceria com uma ONG local, Instituto Kautsky, e com a Polícia 
Militar Ambiental. 

Os casos são divididos em duas possibilidades: 

a) infratores com capacidade financeira; b) pequenos produtores rurais e infrato-
res sem capacidade financeira. 

Aos primeiros, na transação e na eventual suspensão do processo, são estabe-
lecidas sanções econômicas, baseadas no dobro ou triplo do valor referente à 
infração administrativa determinada pelo órgão ambiental; aos segundos são 
determinadas horas de trabalho em mutirões ambientais organizados pelo 
Instituto Kautsky e supervisionados pelo Ministério Público. 

“Dessa maneira, atendemos as premissas de fixar o homem no campo, recu-
perar o bem ambiental e direcionar a tutela penal para a Justiça Restaurativa, 
que consiste em transformar os infratores em colaboradores na preservação 
da ordem”, afirmou o Promotor de Justiça Hermes Zaneti Júnior. 

Entre as tarefas que já foram desenvolvidas em mutirão foram realiza-
das: acero, coveamento e reflorestamento de topo de morro e áreas de 
recarga de nascentes, além da limpeza de córregos.  

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no CAOA.

Boa Esperança
O Ministério Público nas Escolas
A educação é, na nova ordem jurídica, matéria de interesse social e 
individual indisponível. E como direito de todos e dever do Estado 
e da família (CF, art. 205), é função institucional do Ministério Pú-
blico.  A par de seu tempo, o Ministério Público vislumbra a neces-
sidade de prestar sua contribuição para a formação do cidadão. 

O município de Boa Esperança tem uma atuação destacada do Mi-
nistério Público na área da educação. O contato direto com a comu-
nidade, principalmente educadores, estudantes e respectivos pais é 
por meio da realização de palestras sobre temas diversos, tais como, 
direitos e deveres à luz do ECRIAD, drogas, violência e cidadania.

Segundo o Promotor de Justiça Lélio Marcarini, os resultados que se 
esperam a médio prazo são a redução dos fatores de risco ocasiona-
dos pela falta de políticas sociais eficientes. 

Além desse conjunto de iniciativas nas escolas o MP quer 
agora que o Município dê resolutividade ao “Projeto 
Viver para a Vida”, que é voltado para a desintoxicação 
de pessoas viciadas. Com esta iniciativa pretende-se 

atender os municípios de Boa Es-
perança, Pinheiros, Nova 

Venécia e Vila Pavão.

Rio Novo do Sul 
União com a sociedade
Em Rio Novo do Sul, o Ministério Público desenvolve uma atuação em parceria com 
a sociedade.  Em 2008, a manutenção da lisura e paz social durante as eleições deu 
destaque a atuação da Promotoria na cidade.  

Foram realizadas diversas reuniões com a sociedade em geral, celebrados diversos 
TAC‘s com candidatos, partidos e comerciantes. Foi proibido o uso de fogos de ar-
tifício, bem como não houve qualquer forma de propaganda irregular. O MP apre-
sentou, ainda, várias ações e recursos eleitorais junto ao juízo eleitoral e, também, 
junto ao TRE. Houve uma operação em conjunto, entre o MP e a PF, por meio da 
qual dez pessoas foram indiciadas por compra de votos, falsidade ideológica, for-
mação de quadrilha.

“A aproximação à sociedade é fundamental ao fiel cumprimento de nossa missão 
constitucional na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, afirmou 
o Promotor de Justiça Rodrigo Monteiro.
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Dr. Martin Francisco Lima 
tem 87 anos. Foi Promo-

tor de Justiça nas comar-
cas de Ecoporanga, Barra de 

São Francisco, Mantenópolis, 
Conceição da Barra, Baixo Guan-

du, Cariacica e Vitória.   

Em 1980, I Simpósio do MP, em Aracruz  – Dr. Martin 
Francisco, Dr. Paulo Sérgio, Dr. Eraldo, Dr. Semblano,  
Dr. Willion, Dr. Miguel Nunes e Dr. José Nunes

Em 1980, foi realizado o III Encontro do MP em  
Marataízes – Dr Vicente, Dr. Jerônimo, Dr. Martin  
Francisco, Dr. Wolmar Bermudes, Dr. Ubiratan, Dr. Luiz 
Carlos Nunes

Posse da Diretoria Executiva da AESMP, em 1988 –  
Dr. José Maria de Oliveira, Dr. José Lemos, Deputada 
estadual Luzia Toledo, na época advogada da CODESA

Era o ano de 1958 quando saiu a minha nomeação para Promotor 
de Justiça do MP/ES. Ser Promotor de Justiça naquela época signi-

ficava literalmente ter amor ao ofício. A começar pelas dificuldades de 
trabalhar. A infra-estrutura e o meio de transporte eram grandes obstá-
culos que dificultavam a atuação do Promotor de Justiça. 

Gastávamos dois dias para fazer o percurso de Vitória a Barra de São 
Francisco. Nós saíamos de Vitória de trem e íamos para Colatina, onde 
pernoitávamos. De lá, pegávamos um ônibus e seguíamos para Barra 
de São Francisco. A viagem demorava porque havia poucos meios de 
locomoção. Era uma dificuldade! 

Além da infra-estrutura, das condições precárias das estradas, lembro-me 
das dificuldades financeiras, já que era comum, os salários estarem 
atrasados e tínhamos que custear o nosso deslocamento, muitas 
vezes tendo que pagar para trabalhar! Nas comarcas, as condi-
ções de trabalho eram ruins. Salas quentes, apertadas, sem luz 
elétrica. Era um desconforto! A estrutura do Fórum era visivelmente 
muito ruim. 

Época saudosa, de sacrifício e de amor à profissão!

O time de futebol da AESMP da década de 80 –  
Dr. Euzimar, Dr. Osmar, Dr. Sandoval, Dr. Cléber Afonso,  
Dr. Sérgio Lofego, Dr. Clementino Izoton, Dr. Paulo Sérgio, 
José Venâncio, Dr. Fernando Assis  
e Dr. Welington




