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O Encontro Estadual do Ministério Público, realizado com absoluto sucesso pela Aesmp, é 
o grande destaque desta edição.  O evento, que contou com a expressiva participação dos 
colegas, reuniu três grandes notáveis, que, com suas experiências e conhecimento político-
institucional, nos brindaram com a importante e impactante palestra “Direitos, Garantias 
e Prerrogativas do Ministério Público: avanços e retrocessos”. De igual importância foi 
também a palestra “A família e a modernidade”, ministrada por renomada psicanalista. 

Alcançamos nosso objetivo de criar um espaço que propiciou a todos momentos de 
debate e reflexão crítica e produtiva sobre temas de grande relevância institucional, sem 
abrir mão, é claro, da singular oportunidade de promover congraçamento, integração e a 
manifestação prática de nosso espírito de união e de propósitos.

Na matéria de capa, convidamos você a relembrar alguns momentos que foram 
destaques durante o evento. A programação, organizada cuidadosamente pela Diretoria e 
colaboradores, buscou também proporcionar às famílias instantes de lazer e descontração. 

Ainda não deixe de ler também os depoimentos dos promotores de Justiça premiados 
no concurso “Melhor Arrazoado Forense”. Os colegas destacam a importância de terem 
participado, o incentivo da associação, além da valorização e reconhecimento dos seus 
trabalhos pelos colegas que integraram a banca examinadora, a quem agradecemos.

É importante registrar ainda a justa homenagem prestada ao saudoso procurador de Justiça, 
Dr. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, que deu nome ao prêmio. Ele será sempre lembrado 
pelo exemplo de competência, correção, talento e vigor aos ideais que acalentava.

Nesta edição, a entrevista é com o senador Demóstenes Torres (DEM/GO), presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O parlamentar destaca suas principais ações e 
conquistas na época em que dirigiu o Ministério Público do Estado de Goiás, fala de como 
foi eleito ao Senado e sua reeleição para 2010.

Também o juiz de Direito Carlos Eduardo Lemos nos concedeu entrevista e fala do 
lançamento do seu livro “Espírito Santo”, que trata da luta travada contra o crime organizado 
no Estado, desde a descoberta de seu “modus operandi” à prisão dos assassinos do juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrida em 2003.

Em palpitante artigo, o colega Otávio Gazir disserta sobre “Um Ministério Público 
‘conveniente’... para a sociedade”. Não deixe de ler. Além disso, o informativo traz notícias 
sobre os 400 anos do Ministério Público, comemorados em evento que aconteceu em 
Salvador, Bahia. Na oportunidade, a Aesmp teve a honra de ser agraciada com a “Medalha 
Comemorativa do IV Centenário do Ministério Público Brasileiro”.

Todos esses assuntos e muitos mais podem ser lidos e conferidos nesta oitava edição do 
informativo. Aproveitamos a oportunidade para desejar aos colegas um Natal pleno de paz 
e alegria. Que 2010 seja repleto de avanços, realizações e conquistas, trazendo ao nosso 
coração a certeza do dever cumprido. 

EDITOR IAL



Confira  
outros cursos 
A Aesmp ofereceu aos seus associa-
dos, gratuitamente, os cursos Tutela 
do Meio Ambiente, Tutela do Consu-
midor e Relações de Consumo e Tute-
la da Probidade Administrativa. A ca-
pacitação aconteceu entre os meses 
de agosto, setembro e outubro, na Fa-
culdade de Direito de Vitória (FDV). 
O curso Tutela do Meio Ambiente, de-
bateu, entre outros temas, Introdução 
ao Direito Ambiental, Tutela Penal do 
Meio Ambiente, Espaços Territoriais Es-
pecialmente Protegidos: Limitações 
Ambientais ao Direito de Propriedade 
e Ação Popular Ambiental.  As aulas fo-
ram ministradas pelos seguintes pro-
fessores e promotores de Justiça: Pedro 
Ivo de Sousa, Gustavo Senna Miranda e 
Hermes Zaneti Júnior. 
O curso Tutela do Consumidor e Rela-
ções de Consumo foi ministrado pelo 
professor e procurador de Justiça Le-
onardo de Medeiros Garcia. Os temas 
abordados foram: Introdução ao Direto 
do Consumidor, Responsabilidade pelo 
Fato e por Vício e Cobrança Abusiva. Já 
Tutela da Probidade Administrativa foi 
lecionada por Gustavo Senna Miranda. 
Nos dias 7 e 14 de novembro, aconte-
ceu o curso de Tutela do Regime De-
mocrático e Direito Eleitoral, com o 
professor e promotor Gusthavo Ribei-
ro Bacellar. Ele falou sobre Direitos Po-
líticos, Condições de Elegibilidade, Ine-
legibilidades, Desincompatibilizações, 
Propaganda Eleitoral e Ministério Públi-
co Eleitoral, entre outros.  
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Jurista Lenio Streck ministra aula 
inaugural da Eesmp

Plateia atenta na aula inaugural de Lenio Streck  

A Escola de Estudos Superiores do Ministério Público (Eesmp) realizou, no dia 6 
de agosto, a aula inaugural do curso de pós-graduação lato sensu de preparação 
à carreira do Ministério Público do Espírito Santo, na Procuradoria-Geral de Justiça.

A aula contou com a presença do procurador de Justiça do Rio Grande do Sul e pro-
fessor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Lenio Luiz Streck, que 
ministrou a palestra “Jurisdição Constitucional e o Sistema de Proteção dos Direitos 
e Garantias Fundamentais no Brasil”. 

Na oportunidade, o professor Streck falou sobre alguns valores que devem nortear 
a conduta do promotor de Justiça. Como exemplo, citou a busca incessante pelo 
interesse daqueles que mais necessitam de ajuda. Autor de diversos livros, o jurista 
possui mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Cata-
rina (1988/1995) e pós-doutorado na Universidade de Lisboa (1999-2000).

O presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), Almiro 
Gonçalves da Rocha, participou do evento junto com os diretores da Escola, Izabel 
Cristina Salvador Salomão e Alexandre Coura. Além deles, participaram também o 
procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio, e o diretor do Centro de Estu-
dos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), Sérgio Dário Machado, entre outros.

O advogado Victor Zanelato Martins, que pretende ingressar na carreira do MP, dis-
se que “a Eesmp proporciona professores gabaritados, biblioteca rica em material, 
corpo administrativo dedicado e competente para nos auxiliar”, acrescentando que 
a carreira de promotor de Justiça é cativante.

Segundo a assessora jurí-
dica da Promotoria-Geral 
de Santa Maria de Jetibá, 
Letícia Potratz Lima, “o 
curso proporciona opor-
tunidade de o aluno se 
preparar melhor para o 
concurso, já que as aulas 
são ministradas por juízes 
e promotores de Justiça, 
profissionais que trilha-
ram o mesmo caminho”.

Perdas
Faleceu, no dia 19/9, Thiers Re-
nato Ferreira de Souza, irmão da 
promotora de justiça Sandra Fer-
reira. Em 25/10, a promotora Ma-
ria Aparecida Bazani perdeu sua 
mãe, Elza Correa da Cunha. Que 
Deus console os corações de fa-
miliares e amigos.
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Jusprev é apresentado para associados da Aesmp

Despedida e novos desafios
Após 30 anos de amor e 
dedicação ao trabalho na 
Aesmp, Maria Anete Mau-
rício, 55 anos, despede-se 
com saudades. Sua histó-
ria profissional na entidade 
começou em 1979, inicial-
mente, na execução de ser-
viços gerais. Com o passar 
do tempo, acumulou outras 
funções até chegar ao cargo 
de secretária. Agora, irá em 
busca de novos desafios e 
crescimento profissional. 
Na época, Anete como é mais 

conhecida, iniciou suas atividades na Aesmp praticamente sozi-
nha e hoje deixa uma equipe de 16 funcionários. Dentre tantas 
tarefas que desenvolvia, gostava de todas, pois as executava com 
prazer e dedicação. Ela afirma que foi um grande privilégio traba-
lhar na associação e sente-se grata pela oportunidade que teve. 
“Durante minha jornada de trabalho, todas as diretorias me 
marcaram, de alguma forma. Deixo aqui meu agradecimen-
to pela ajuda e confiança nas atividades desenvolvidas. A 

associação foi minha segunda família, e é impossível não 
lembrar das coisas boas que vivi lá”, destacou.
Pelo visto, o carinho da entidade e dos colegas não se apa-
gará tão cedo da memória de Anete, que considera o valor 
da amizade “uma realização, pois são os amigos que nos dão 
força para prosseguirmos nos momentos mais difíceis das 
nossas vidas. Na associação, tive a oportunidade de construir 
muitas amizades”, revelou.
De acordo com ela, um dos fatos que mais marcou sua vida na 
instituição foi quando, certo dia, recebeu uma homenagem do 
promotor de Justiça Milton Garcia (já falecido), em um encontro 
dos aposentados. Outro episódio foi quando viajava junto com 
o time de futebol da associação.  “Os atletas das categorias mas-
ter e supermaster eram imbatíveis em relação aos atletas do MP 
dos Estados. Eu era a torcedora número um!”, declarou.
Foi acreditando no seu ideal ou, como ela própria diz, aman-
do o que fazia, que Anete passou em um concurso público 
logo na primeira vez em que tentou. Uma vez aprovada, o 
primeiro desafio para quem quer percorrer esse caminho é 
muita dedicação e perseverança – o que, para Maria Anete, 
nunca faltou. Por isso, continua na ativa, e se dedica à carrei-
ra de oficial administrativo na Promotoria de Justiça Crimi-
nal em Vitória.

Anete: a 
associação 
foi minha 
segunda 
família

do Ministério Público e da Justiça Brasileira (Jusprev) 
que promotores e procuradores de Justiça conhece-
ram durante reunião promovida pela Associação Es-
pírito-Santense do Ministério Público (Aesmp). O pla-
no de previdência é uma excelente oportunidade 
para os membros do Ministério Público que desejam 
planejar a aposentadoria.
A palestra foi ministrada pelo conselheiro do Conselho 
Deliberativo da Jusprev, Jorge Franklin Alves Felipe. Se-
gundo ele, “a Jusprev é uma excelente opção de previdên-
cia para os associados, além de oferecer adesão e política 
de investimento. Além disso, o plano abre possibilidades 
aos membros da carreira jurídica de todo o país”. 
O vice-presidente da Aesmp, João Alberto Calvão 
Gonçalves, foi responsável pela coordenação dos tra-
balhos, juntamente com a promotora de Justiça Mo-
ema Ferreira Giuberti Coradini.
O evento aconteceu no dia 6 de agosto, no auditório 
da Procuradoria-Geral de Justiça. Na ocasião, os parti-
cipantes tiveram a oportunidade de conhecer o fun-
cionamento e benefícios oferecidos pela previdência 
privada. Informações no site www.jusprev.org.br.  

Moema Ferreira, João Calvão, 
Jorge Franklin e esposa 

Investimento financeiro, renda mensal programada, 
facilidades para pagamento, isenção de anuidade e 
taxa de juros atrativa (6% ao ano). Esses foram ape-
nas alguns dos benefícios da Previdência Associativa 
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O vice-presidente da Aesmp, promotor de 
Justiça Gustavo Senna Miranda, participou 
em agosto, no auditório do Tribunal de Jus-
tiça do Espírito Santo (TJES), da audiência pú-
blica do Senado Federal para discutir o Proje-
to de Lei nº 156/2009, que propõe a reforma 
do Código de Processo Penal. 
A reunião foi coordenada pelos senadores 
Demóstenes Torres (DEM-GO), presidente da 
Comissão de Reforma do CPP, e Renato Casa-
grande (PSB-ES), relator da proposta. Os par-
lamentares vieram ouvir sugestões de juristas 
do Estado acerca da mudança no Código de 
Processo Penal. “O código de 41 envelheceu, 
possui outras concepções e já recebeu muitas 
emendas ao longo dos anos. Chegou o mo-
mento de o CPP ser totalmente reformulado”, 
explicou Demóstenes.
Segundo Senna, foi importante a participa-
ção da associação, para marcar a presença do 
Ministério Público Estadual. Além dele, tam-
bém esteve presente a dirigente do Centro de 
Apoio Operacional Criminal (Caoc), procura-
dora de Justiça Ivanilce da Cruz Romão. Am-
bos fizeram intervenções, destacando alguns 
aspectos positivos e negativos da reforma.
Senna explicou que o Código de Processo Pe-
nal passou pelas Constituições de 1946, Emen-
da Constitucional de 1969 e Constituição Fe-
deral de 1988.  Segundo ele, muitas regras do 
já idoso CPP não encontravam compatibilida-
de com de 88, que consagra um modelo de 
processo penal acusatório. 
“As mudanças nas leis 11.689, 11.699 e 11.719, 
ocorridas em 2008, não são o caminho ideal 
na busca de um processo penal mais eficaz, 
pois trataram-se de modificações pontuais 
que, não raramente, provocam antinomias no 
sistema, gerando dúvidas de interpretação, 
que abarrotam ainda mais os tribunais”, enfa-
tizou Senna.
Participaram da reunião membros do Ministério 
Público Estadual, desembargadores e juízes, ad-
vogados, defensores públicos, deputados esta-
duais, vereadores e estudantes de Direito.

De acordo com o vice-presidente da Aesmp, promotor de Justiça 
Gustavo Senna Miranda, em relação às novas regras do CPP, me-
recem destaque, dentre outros, os seguintes aspectos positivos:

(1) a denominação da fase pré-processual como “Investigação Cri-
minal”, do que se pode concluir que o inquérito policial é apenas 
uma das espécies de investigações. Muito embora a reforma não 
consagre de forma expressa a investigação criminal direta pelo Mi-
nistério Público, o que é lamentável, deixa aberto o caminho para 
permitir tal interpretação; 

(2) a criação do “Juiz das Garantias”, com atuação exclusiva na fase 
investigativa, zelando pelos direitos fundamentais do investigado; 

(3) o fim das ações penais privadas, passando o CPP a prever ape-
nas a ação penal pública, que poderá ser incondicionada ou con-
dicionada; 

(4) a reformulação do sistema recursal, com o fim dos recursos em 
sentido estrito e carta testemunhável, passando o CPP a prever o 
recurso de agravo; 

(5) a elaboração de novas medidas cautelares alternativas à prisão 
provisória; 

(6) a criação de um livro próprio disciplinando as ações impugna-
tivas. 

Por outro lado, Senna destaca os pontos negativos das novas 
regras do CPP, entre eles os seguintes: 

(1) a ausência de disciplina sobre o poder investigatório do Minis-
tério Público; 

(2) o impedimento de o “Juiz das Garantias” participar do processo, 
o que, em termos práticos, é inviável em um País de dimensão con-
tinental como o Brasil, havendo elevado risco de os tribunais não 
terem pessoal para tanto; 

(3) a não-previsão no CPP da prerrogativa de os membros do Minis-
tério Público marcarem dia e horário para prestarem depoimento, 
estando em contradição com a Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, questão que pode gerar dúvidas de interpretação, sendo 
um risco para a perda de tal prerrogativa; 

(4) a previsão de recurso de agravo da decisão que recebe a denún-
cia ou queixa subsidiária, o que pode tornar o processo ainda mais 
moroso; 

(5) a falta de disciplina das gravações ambientais. 

Reforma do Código de Processo Penal



6 REG ISTRO

Nascimentos
Chegou no dia 12/08 Davi José Soares Guimarães, como herança de Deus aos pais, Alexandre José Guimarães 
e Edelweiss Ribeiro Leite Soares. No dia 14/08, Júlia Tavares Mucelini nasceu para alegrar o lar do casal Luciano 
Bressan Mucelini e Juliana Ortega Tavares. Em 22/08, quem chegou foi Rafael Lemgruber Francischetto, para fe-
licidade dos pais Giovanni Coelho Francischetto e Letícia Lemgruber Francischetto. No mesmo dia, 22/08, nasceu 
Giulietta Argenta Zaneti, como presente de Deus para Hermes Zaneti Júnior e Graziela Argenta. 
Em 29/09, chegou Eliza das Graças Albano, filha do casal de funcionários Eliomar Linhares Albano e Elizângela 
Pereira das Graças Albano. Já no dia 20/10, foi a vez de Rodrigo César de Deus Cordeiro Alt, filho da promotora de 
Justiça Isabela de Deus Cordeiro e Leonardo Alt. Parabéns aos pais!

VIII Torneio Nacional de Futebol Society do MP

Promotores e procuradores de Justiça capixabas não deixa-
ram de marcar presença no VIII Torneio Nacional de Futebol 
Society do Ministério Público, realizado de 4 a 6 de  setem-
bro, em Brasília. Os associados da Aesmp disputaram o cam-
peonato nas categorias força livre e supermaster. 
O torneio contou com a participação de aproximadamente 
500 membros das associações do Ministério Público brasilei-
ro. O objetivo foi aproximar, por meio do esporte, membros 
dos MPs de todo o País, servindo também como fórum de 
intercâmbio de ideias.
Segundo o promotor de Justiça Cleto Vinícius Vieira Pedrollo, 
31 anos, participante do futebol, “o torneio é uma excelente 
oportunidade para fazer amigos, integrar os colegas de outras 
associações e trocar experiência, tanto pessoal quanto profis-
sional, com promotores de Justiça de todo o País”, disse.

De acordo com o promotor de Justiça Edson Dias Júnior, 48 
anos, praticar futebol é uma maneira de manter a boa forma 
e integrar os promotores e procuradores de Justiça. “É impor-
tante que todos os membros do MP participem do torneio, 
pois proporciona lazer, troca de experiência e confraterniza-
ção entre os colegas de classe”, disse. O promotor Pedro Rosá-
rio de Souza, 53 anos, acrescentou que “o campeonato é tudo 
de bom. É um momento ímpar em nossas vidas, e os colegas 
devem aproveitar a oportunidade”. 
O torneio foi realizado pela Associação do Ministério Públi-
co do Distrito Federal e Territórios (Ampdft) e contou com o 
apoio da Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp). O futebol também teve a participação dos 
integrantes do Ministério Público Militar e dos procuradores 
de Justiça do Trabalho e da República.

Atletas da categoria supermaster
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Atletas da categoria força livre
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Vez por outra ouvimos manifestações que retratariam o des-
contentamento de parte da classe política com ações do 
Ministério Público, posição diversa da observada em pesqui-
sas que indicam a satisfação da sociedade com o Parquet, 
dado o elevado grau de confiança a este atribuído.

Na origem deste “descontentamento” não raro encontramos 
grupos políticos e econômicos que, ante seu reiterado envol-
vimento em ilícitos contra administração pública, são alvos 
de vários procedimentos investigativos e de ações criminais, 
civis públicas e de improbidade administrativa promovidas 
pelo Ministério Público, as quais seriam por eles taxadas de 
abusivas e ineptas.

Abusividade e inépcia infirmadas pela elevada “taxa de acertos” 
das intervenções ministeriais e pela rara correção dos atos pra-
ticados por membros do Parquet, mesmo depois de subme-
tidos ao crivo de órgãos de controle interno (Corregedorias), 
externo (CNMP) e do poder Judiciário. Temos que o argumen-
to da “abusividade” consiste, via de regra, numa pseudo-jus-
tificativa utilizada para legitimar iniciativas de cunho político, 
Legislativo e Judicial tendentes a reduzir prerrogativas e direi-
tos dos membros da instituição e a propiciar a continuidade 
das ações criminosas de seus autores.

Iniciativas às vezes apoiadas por incautos - que não lhes per-
cebem as verdadeiras finalidades – e concretizadas, V.G., atra-
vés de ações judiciais destinadas a declarar inexistente o 
direito de investigação do Ministério Público; através de pro-
jetos de lei que esvaziam a atribuições do Parquet ao esten-
dê-las a outros órgãos públicos; ao prever a possibilidade de 
responsabilização pessoal de seus membros no caso de im-
provimento de ações por eles propostas, independente de 
má-fé; ao dificultar-se a tramitação de projetos de lei relati-
vos à direitos e vantagens dos membros etc.

Pari passu, “sugerem” tais agentes que o Ministério Público 
haveria de agir com “sensibilidade política”, traduzindo-se 
esta numa “moderação” das intervenções segundo critérios 

Um Ministério Público 
“conveniente”...  

para a sociedade

Otávio Guimarães de Freitas Gazir 
Promotor de Justiça

de oportunidade e conveniência não previstos em lei, o que 
tornaria mais “aprazível” a convivência e permitiria a manu-
tenção de prerrogativas e direitos da instituição e de seus 
membros. Nos termos em que formulada, cremos que tal “su-
gestão” mascara tentativa de chantagem e não retrata o inte-
resse público e a vontade da sociedade brasileira.

Temos que o acolhimento desta “proposta” violaria o dever 
de defesa da sociedade através da fiscalização do cumpri-
mento da lei, com irreversível enfraquecimento institucional 
consequente da inclusão do Parquet na vala comum do des-
crédito, que assola várias instituições nacionais.

Afigura-se juridicamente impossível que em razão de juízo 
de oportunidade e conveniência um órgão de execução, V.G., 
deixe de investigar e de ajuizar ações de improbidade admi-
nistrativa e criminais contra agentes envolvidos em fraude a 
licitação ou que encerre apurações em curso apenas com a 
implementação de tac´s, olvidando das ilegalidades até en-
tão praticadas, tornando o Parquet verdadeiro cúmplice de 
atos criminosos, lesivos do erário e da moralidade públicas. 

Mesmo as recomendáveis tentativas de solução extrajudicial, 
de caráter preventivo, não raro são qualificadas como “tenta-
tivas de indevida ingerência na administração pública”, esti-
mulando-se a judicialização de intervenções ministeriais que 
posteriormente são taxadas de abusivas.

Conclui-se que o discurso sobre os pretensos abusos minis-
teriais - pontuais e reparáveis através da atuação dos órgãos 
disciplinares ou judiciais – visa imobilizar o Parquet e garan-
tir a impunidade de agentes que se mantém ativos mesmo 
após reiteradamente investigados, advertidos ou demanda-
dos judicialmente, os quais não raro se favorecem da moro-
sidade processual; da exacerbação do corolário garantista de 
direitos individuais, em detrimento da proteção ao interesse 
coletivo; e da ausência de prioridade para causas de natureza 
ou repercussão coletiva.

Cremos que a mitigação das arestas e o fortalecimento do 
Parquet resultarão da adoção de medidas capazes, V.G.: a) de 
tornar eficazes sistemas de controle e suporte à atuação fun-
cional, incluindo corpos técnicos auxiliares da implementação 
de tac’s para estimular a composição extrajudicial; b) celerizar 
e tornar efetivas ações judiciais de natureza ou repercussão co-
letivas, facilitando a desarticulação de organizações crimino-
sas inseridas na estrutura do estado e; c) de ampliar a comuni-
cação com a sociedade, visando legitimar a instituição a partir 
do conhecimento sobre a eficácia de sua atuação.

Para isto faz-se necessário que os membros do Parquet não 
se deixem intimidar ou seduzir, e que continuem a ouvir a so-
ciedade, autocorrigindo-se quando necessário, mas nunca le-
gitimando discurso desprovido, à vista dos fatos, de veracida-
de, de legitimidade, e de interesse social.
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STF reconhece poder  
de investigação do 
Ministério Público
Mais uma vez, em sessão realizada em 27 de 
outubro, a Segunda Turma do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) reconheceu três novos 
casos do poder de investigação criminal do 
Ministério Público. No julgamento anterior, a 
Turma concluiu que o MP pode fazer, por sua 
própria iniciativa e direção, investigação cri-
minal para formar convicção sobre determi-
nado crime, desde que as garantias constitu-
cionais do investigado sejam asseguradas.

O tema foi debatido no julgamento dos Ha-
beas Corpus nºs 87.610, 90.099 e 94.173, re-
latados pelo ministro Celso de Mello. Para 
ele, a investigação criminal pelo Ministé-
rio Público é legítima, constitucional e tem 
caráter concorrente e subsidiário, justifi-
cando-se, principalmente, “em hipóteses 
delicadas, nas quais pode se tornar ques-
tionável a atuação da polícia, notadamen-
te em crimes cometidos por policiais, como, 
por exemplo, a prática de tortura”. O relato 
foi acompanhado pelos ministros Eros Grau 
e Joaquim Barbosa, em decisão unânime. 

Mello argumentou que o poder investigató-
rio do MP está definido no art. 129 da Carta 
Magna, que dispõe, em seu inciso I, ser fun-
ção institucional do MP “promover, privati-
vamente, a ação penal pública, na forma da 
lei”. No mesmo sentido, completou, estão os 
incisos V, VII, VIII e IX, do mesmo art. 129.

No dia 21 de outubro, em reunião com o procurador-geral da Re-
pública, Roberto Gurgel, junto com os presidentes das associações 
dos Ministérios Públicos estaduais, o presidente da Conamp, José 
Carlos Cosenzo, pediu ao PGR para apresentar ao Congresso Na-
cional um projeto modificando a lei orgânica dos MPs. 

O objetivo é permitir aos promotores de Justiça o exercício de car-
gos em órgãos superiores aos MPs estaduais. Hoje, apenas procu-
radores de Justiça podem ocupá-los. Para Roberto Gurgel, o MP 
brasileiro está em constante construção. Ele lembrou da importân-
cia do trabalho em união de todas as entidades e membros do MP 
na defesa da instituição. “Querem pegar atribuições nossas. Deve-
mos estar unidos neste momento. Conamp e a ANPR (Associação 
Nacional dos Procuradores da República) têm feito trabalho con-
sistente na interlocução com as demais instituições”, disse.

Cosenzo destacou que o Ministério Público tem buscado se aper-
feiçoar como agente transformador da realidade social, além de 
criar mecanismos para o fortalecimento. “Sei do esforço do CNMP 
para uniformizar nosso trabalho”. Gurgel respondeu que tem de-
fendido o controle externo do MP. “Pode haver excessos, que de-
vem ser coibidos, mas jamais vou aceitar algo que possa ‘arranhar’ 
a autonomia do MP”.

Diretoria da Conamp  
se reúne com o PGR

Roberto 
Gurgel com a  
Diretoria da 
Conamp

Eleição direta para procurador-geral 
O senador Pedro Simon (PMDB/RS) apresentou parecer favorável à PEC 31/09, que dá nova redação ao 3º § do art. 128 da 
Constituição. O objetivo é fazer com que os procuradores-gerais dos Estados e do Distrito Federal sejam escolhidos pelos 
integrantes dos respectivos Ministérios Públicos. Em reunião com o autor do projeto, o presidente da Conamp, José Carlos 
Cosenzo, explicou que a nomeação do candidato mais votado sempre foi defendida pelos membros do MP, por represen-
tar a vontade da maioria. “A eleição direta também é a melhor solução para acabar com a interferência do Executivo no 
MP”, argumentou Cosenzo.

Foto: Assessoria Conam
p



Aesmp participa dos 400 anos 
do Ministério Público na Bahia 
A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) 
foi agraciada com a “Medalha Comemorativa do IV Centenário 
do Ministério Público Brasileiro”. O objetivo é reconhecer autori-
dades, pessoas e entidades pela prestação de serviços relevantes 
à sociedade e à instituição. O presidente, Almiro Gonçalves da 
Rocha, representou a entidade na solenidade comemorativa, que 
aconteceu no dia 25 de setembro, em Salvador/BA.

Congresso Nacional será  
de 25 a 28 de novembro

O VXIII Congresso Nacio-
nal do Ministério Público 
será realizado entre os dias 
25 e 28 de novembro, em 
Florianópolis/SC, reunin-

do cerca de 1,5 mil pessoas de todo o País, e contará com a pre-
sença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Participam também o ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral de Justiça, Ayres Britto, o jurista italiano Luigi Fer-
rajoli e os juristas brasileiros Joel de Menezes Niebuhr 
e Lenio Streck. Realizado pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp), o evento será 
promovido em parceria com a Associação Catarinense 
de Ministério Público (Acmp).

O objetivo do congresso é analisar o desempenho do Minis-
tério Público, estreitar relações da instituição à sociedade e os 
demais poderes e órgãos do Estado, além de adquirir infor-
mações para aperfeiçoamento da legislação em vigor. 

A solenidade de abertura contará com a apresentação 
dos bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi. Eles irão apre-
sentar o espetáculo “Divertissement”. Os atores vão levar 
trechos de grandes balés de repertório e dança contem-
porânea, coreografias que emocionam, inspiram e cati-
vam os que apreciam a arte da dança. Haverá também a 
participação da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. 

Já no segundo dia (26), será realizada audiência temática, com 
o tema “Postura e Limites de Atuação do Ministério Público em 
face das políticas públicas e dos princípios da livre iniciativa”, 
e reunirá promotores e procuradores de Justiça, além de lide-
ranças de diversas instituições representativas da sociedade ci-
vil de todo o país. Essa é a primeira vez que o Congresso Nacio-
nal do MP abre suas portas a outros segmentos. 

Além do tema central “Ministério Público como Fator de 
Redução de Conflitos e Construção da Paz Social”, assun-
tos como Justiça Penal e Pacificação, Gestão de Conflitos 
e a Paz Social, e Interação Corporativa e Responsabilida-
de Funcional como Condição de Fortalecimento Institu-
cional serão trabalhados em debates. 

Segundo o presidente da Acmp, Rui Carlos Kolb Schiefler, a 
programação foi pensada para abordar questões em deba-
te na sociedade atual. “Estamos nos esforçando para reali-
zar um evento institucional de grande porte...”, informou. 

Ainda de acordo com ele, a audiência temática é uma ini-
ciativa democrática que visa permitir ao Ministério Públi-
co ouvir a sociedade. “O promotor de Justiça está sempre 
com o gabinete aberto para a comunidade, precisa estar 
conectado com os problemas sociais, ouvir as lideranças, 
ler jornal, ir ao bairro. O MP só vai crescer assim, incorpo-
rando novas ideias”, disse o presidente. 

Conamp elege nova diretoria 
no dia 9 de dezembro 
O presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério 
Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha, compõe a cha-
pa eleitoral como membro do Conselho Fiscal, da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), bi-
ênio 2010/2012. A eleição para a nova diretoria da institui-
ção acontecerá no dia 9 de dezembro, das 14 às 17 horas, em 
Brasília.  A chapa Conamp Forte e Unida, encabeçada pelo 
atual vice-presidente da entidade, César Mattar Jr., foi a úni-
ca inscrita. Poderão votar todos os integrantes do Conselho 
Deliberativo da Conamp.

Confira abaixo a composição da 
chapa Conamp Forte e Unida 

Diretoria
Presidente: César Bechara Nader Mattar Júnior (PA)
1° Vice-presidente: João Arlindo Corrêa Neto (PB)
2° Vice-presidente: Lauro Machado Nogueira (GO)
Secretário-geral: Marcelo Lemos Dornelles (RS)

Conselho Fiscal
Presidente: Almiro Gonçalves da Rocha (ES)
Vice-presidente: Manuel Pinheiro Freitas (CE)
Secretário: José Silvério Perdigão de Oliveira (MG)
Membro: Jânio Peregrino Braga (BA)
Membro: Ricardo Coelho de Carvalho (AC)
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Solenidade de abertura do quarto centenário do MP

Foto: Assessoria Conam
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Com o título “Garantismo Penal Integral” o livro reúne diversas possibilidades de aplicação do 
Direito Penal e do Processo Penal, no campo de sua práxis, portanto, com uma característica co-
mum a todos os textos: a busca de uma interpretação consequente da teoria do garantismo, to-
dos procurando evidenciar ou incluir na pauta interpretativa da intervenção penal a preocupação 
com a efetividade da tutela penal, se e quando destinada à proteção dos direitos fundamentais. 
Com prefácio do procurador regional da República, Eugênio Pacelli de Oliveira, o livro traz ques-
tões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. 

Autores:
Eduardo Pelella
Bruno Calabrich
Douglas Fischer

Livro Espírito Santo relata  
bastidores do crime organizado 
O livro “Espírito Santo”, cujos autores são o juiz Carlos Eduardo Lemos, o secretário de Se-
gurança Pública Rodney Miranda, além do antropólogo Luiz Eduardo Soares, foi lançado 
no dia 26 de setembro, na Livraria Saraiva Megastore, no Shopping Praia da Costa, em Vila 
Velha. Em 240 páginas, a obra trata da luta contra o crime organizado no Espírito Santo, des-
de a descoberta de seu ‘modus operandi’ à prisão dos assassinos do juiz Alexandre Martins 
de Castro Filho, ocorrida em 2003.
Segundo Carlos Eduardo, a ideia de escrever o livro surgiu há cerca de três anos, durante um 
encontro que teve com Rodney Miranda em Pernambuco. Na ocasião, em conversas, ambos 
resolveram registrar como as coisas funcionam nos bastidores de uma investigação que as 
pessoas não conhecem, mostrando as falhas das organizações. Ao mesmo tempo, provocar 
debate sobre o papel das instituições no aprimoramento do combate ao crime organizado 

e à violência de um modo geral.
Em relação à estrutura de trabalho oferecida aos juízes e aos promotores de Justiça, Lemos 

disse ser precária e insuficiente. “Falta total segurança. É importante que o Ministério Público e os poderes Judiciário e Executivo 
trabalhem de forma integrada, sobretudo no combate às organizações criminosas. Acredito que essa é a maior falha enfrentada 
pelo Estado”, enfatizou.
Na avaliação do juiz, o gestor público tem uma visão equivocada quando acha caro, por exemplo, fornecer proteção ao promotor de 
Justiça, pondo barreiras para pôr segurança a serviço dessas e de outras autoridades. “Se o profissional tiver a liberdade e a autono-
mia necessária ao desempenho do seu trabalho com segurança, pode dar lucro ao Estado”, ressaltou.
 Ainda de acordo com Lemos, hoje, principalmente na questão do combate ao crime organizado, as coisas só acontecem, de fato, 
quando há um juiz, um promotor de Justiça e um delegado de polícia num mesmo local, mas, na verdade, não se pode esperar 
isso acontecer para pôr em ordem as demandas do trabalho.
 Para ele, todo esforço e sacrifício pessoal dedicados às investigações valeram a pena. Se voltasse ao tempo, faria tudo nova-
mente. “O risco é inerente à profissão; agora, todos nós queremos vivê-lo de forma controlada. Quando não há controle, temos 
que nos submeter à segurança, como no meu caso. Na área onde atuo, sempre vou cumprir meu dever, seja o que for, vou 
fazer”, revelou o juiz, lembrando que todo profissional jamais deve deixar algo atrapalhar suas funções, sejam quais forem os 
desafios enfrentados.
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Promotor criminal de  
Vila Velha dá destino  
social às transações penais  
O Juizado Especial Criminal (JECrim), previsto na Lei 9.099/95, criado 
para tratar especificamente das infrações penais de menor potencial 
ofensivo, inovou e trouxe o instituto da Transação Penal, que traz ao 
autor do fato delituoso benefício no cumprimento antecipado da 
pena, mediante acordo com o Ministério Público.
Com o cumprimento das transações penais, segundo o promotor An-
tonio Fernando Albuquerque Ribeiro – com atribuição perante o 2º 
Juizado Especial Criminal de Vila Velha - não acaba a responsabilidade 
do MP, que deve verificar o destino social das mesmas. “Caso contrário, 
a transação não teria o cunho educativo e social que a lei intencionou 
conferir; por isso, busquei cadastrar várias entidades envolvidas so-
cialmente no município de atuação do JECrim”, destacou o promotor.
Mas, de acordo com ele, para fazer o cadastro foi necessário visitar e 
observar a contribuição que as organizações davam ao setor social. 
“Com isso, sugeri aos  responsáveis pelas entidades que enviassem 
listas periódicas com suas principais necessidades. Pois sabia que só 
assim seria possível fazer uma estruturação adequada desde cimento 
ao ar-condicionado, deixando para um segundo momento o assisten-
cialismo das famosas cestas básicas”, informou. 
Entre as entidades beneficiadas e estruturadas com o trabalho reali-
zado pela Promotoria de Vila Velha estão a Associação de Prevenção e 
Assistência aos Dependentes de Drogas (Apadd), o Centro de Apoio ao 
Adolescente e à Criança (Caac), no bairro Ibes, e Luz do Caminho, que 
atende à comunidade de Terra Vermelha e adjacências.
De acordo com Antonio Fernando, hoje há um total de 29 instituições 
que contam com o acompanhamento e a parceria do Ministério Pú-
blico, como, por exemplo, o Centro de Estudos do Crefes, a creche da 
AMIE, os hospitais Evangélico e Antônio Bezerra de Farias, a Fundação 
de Amparo à Velhice e o Instituto Alan Kardec, entre outros. “O atual 
objetivo do MP é fazer com que a atividade judicial ecoe no seio da so-
ciedade, buscando sempre trabalhar em parceria”, frisou o promotor.

Promotoria de 
Marataízes defende  
ressocialização  
dos presos
Quando se fala em recuperação de presos, muitas vezes 
se pensa somente naqueles que já receberam sentença 
definitiva e encontram-se recolhidos aos presídios. Mas, 
de acordo com a promotora de Justiça Cristiane Este-
ves Farias, titular da Promotoria Criminal de Marataízes, 
é necessário buscar a ressocialização também daqueles 
que se encontram detidos provisoriamente. 
“Esse é um dos nossos objetivos na Comarca, onde se en-
contra instalado o Centro de Detenção Provisória (CDP), 
que tem capacidade para 216 presos, estando atualmen-
te com 209”, informou a promotora.
Segundo ela, através de atendimento pessoal, conver-
sou com os detentos e buscou informações sobre seus 
familiares, profissão, razões que os levaram a cometer o 
delito, período de prisão e se tinham atendimento jurí-
dico, entre outros. 
“Buscamos beneficiar de forma igual a todos que se en-
quadram ao sistema e regras do CDP. Avaliamos o crime 
cometido e a possibilidade de responder ao processo em 
liberdade”, disse Cristiane, acrescentando que só através 
desse contato é possível dar manifestações pautadas na 
lei, mas imbuídas de individualidade.

Promotoria entra com  
ação contra Conselho  
Tutelar de Guarapari
Foi com o objetivo de buscar melhores estruturas na área de atendimento 
ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) de Guarapari que a Promoto-
ria de Infância e Juventude da cidade, por meio do promotor de Justiça 
Alex Rodrigues de Castro Caiado, ajuizou uma ação contra o Conselho 
Tutelar do município. 
Segundo Alex, foi instaurado inquérito civil para apurar, dentre outros fa-
tos, a legalidade da eleição da nova diretoria, que tomou posse no início 
deste ano. De acordo com ele, a ação foi necessária porque houve uma 
denúncia anônima de ‘suborno’ contra o Conselho Tutelar por parte do 
Conselho Municipal de Direitos Humanos.
“É necessário mais qualidade na área de atendimento das crianças e ado-
lescentes, pois deveria ser suprapartidária, sem disputas por poder ou 
ideologia. Ainda mais considerando-se a disseminação do uso e tráfico 
de drogas; as famílias ficam desestruturadas e a retaguarda, insuficiente”, 
informou o promotor.

População serrana  
terá Centro de 
Recuperação para 
Dependentes Químicos 
No Brasil, a dependência química vem aumentando de 
forma muito rápida e assustadora, tornando-se uma das 
principais causas de desestruturação sócio-familiar e 
atingindo, principalmente, jovens, crianças e adolescen-
tes, que precocemente entram no mundo das drogas e 
sentem dificuldades de sair. 
A Promotoria da Infância e Juventude da Serra, por 
meio da promotora de Justiça Abigail Teixeira, ajuizou 
ação civil pública e a população terá o primeiro Centro 
de Recuperação para Dependentes Químicos, instalado 
em uma área de 149.000m².
O Ministério Público cumpre seu papel institucional, 
segundo Abigail, autora da ação tendo como objetivo 
a recuperação de dependentes químicos no município. 
Na ocasião, ela realizou alguns trabalhos combativos na 
luta contra a droga e recebeu o Diploma do Mérito pela 
valorização da vida 2009, da Secretária Nacional de Po-
líticas sobre Drogas, por sua contribuição nas ações de-
senvolvidas. “Essa ação foi importante, pois resultou na 
adoção de uma política pública mais eficaz na região”, 
informou a promotora.



Torres (DEM-GO), presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ); o conselheiro e corregedor nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) e promotor de Justiça em Santa Catarina, 
Sandro José Neis; o presidente da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp), José Carlos Cosen-
zo; e a psicanalista Alcione Vasconcellos de Andrade, analis-
ta membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, que 
ministrou o tema “A família e a modernidade”.
A coordenação dos debates foi realizada pelo promotor de 
Justiça Alexandre Coura, que conduziu as perguntas. Entre as 
sínteses temáticas do debate estavam o Adicional por Tempo 
de Serviço (ATS), subsídio, previdência, foro privilegiado e po-
der investigatório.
Durante a palestra, Demóstenes lembrou da história do Mi-
nistério Público e convidou os participantes a refletirem so-
bre o papel da instituição dentro da sociedade atual. “Hoje, 
a sociedade brasileira sabe que existe um MP forte e atuante 
no combate à corrupção e improbidade administrativa, além 
de ser exemplo no mundo inteiro”. 
O senador recordou a inestimável contribuição dos represen-
tantes do MP hoje aposentados. “Os nossos colegas honraram a 
Constituição, transformando a instituição no verdadeiro guerrei-
ro que é atualmente”.
O presidente da Conamp, José Carlos Cosenzo, ressaltou a im-
portância de os membros do MP atuarem efetivamente na de-
fesa da instituição. “Temos que ser transformadores da realidade 
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Encontro Estadual da  
Aesmp é sucesso absoluto

Promotores e procuradores de Justiça, familiares  
e convidados se reuniram no Encontro  
Estadual da associação

Nos dias 18 e 19 de setembro, a sede social da Associação Espíri-
to-Santense do Ministério Público (Aesmp) foi palco do Encontro 
Estadual 2009 entre promotores e procuradores de Justiça. Com 
o tema “Direitos, Garantias e Prerrogativas do Ministério Público: 
avanços e retrocessos”, o evento, que aconteceu em Ponta da Fru-
ta - Vila Velha - reuniu familiares, convidados e autoridades dos 
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
Na solenidade de abertura, o presidente da Aesmp, promotor de 
Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, informou que o objetivo do 
encontro foi promover debates e trocar experiências de interes-
se institucional, de maneira criativa e produtiva, sem abrir mão 
da singular oportunidade de promover o congraçamento e a in-
tegração dos colegas de classe.
Ao ressaltar os avanços obtidos, Almiro lembrou que o Ministé-
rio Público é defensor da cidadania plena e da justiça social. “É as-
sim que o MP tornou-se conhecido da população e conquistou 
elevado grau de confiança da sociedade, pela seriedade de seus 
membros, na eficácia de suas iniciativas e independência de seus 
atos”, disse para uma atenta plateia. 
O procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio, falou 
logo a seguir, parabenizando a iniciativa da associação e ressal-
tando a importância do encontro entre os colegas da categoria. 
“O evento foi de grande relevância para que todos pudessem vi-
venciar a realidade que o Ministério Público brasileiro vive no ce-
nário nacional em defesa das nossas prerrogativas”, disse Zardini.
As palestras foram proferidas pelo senador Demóstenes 

Abertura reúne autoridades 

Foto: Liliane G
abeira
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social. Não há mais lugar tão-somente para burocrata derrubar 
‘pilha’”, disse  Cosenzo, lembrando do Projeto de Lei nº 265/07, 
de autoria do deputado Paulo Maluf. O PL estabelece penas para 
membros do MP que entrarem com ação “motivados por pro-
moção pessoal, má-fé ou perseguição política”. “Os agentes po-
líticos objetivam enfraquecer o Ministério Público, retirando-lhe 
a função de poder investigatório”, acrescentou.
Ainda de acordo com ele, a melhor forma de resposta aos ata-
ques contra o MP é a união de esforços e o trabalho dos promo-
tores e procuradores de Justiça junto à sociedade para a busca de 
apoio. “A continuidade da parceria com a sociedade brasileira é 
fundamental, pois nossa instituição quer manter o poder que lhe 
foi atribuído para continuar a defendê-la”, enfatizou.
Cosenzo também falou sobre o reajuste do subsídio dos mem-
bros do MP, aprovado no dia 23 de setembro, o Projeto de Lei da 
Câmara nº. 137/09, que altera dispositivos da Lei Complementar 
Federal nº. 80/94, reestruturando a Defensoria Pública brasileira, 
o poder investigatório, que breve será discutido no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e os PLs da previdência e foro privilegiado, 
que estão parados na Câmara dos Deputados.
Já Sandro Neis ressaltou o papel do Conselho no atual momento 
político, o qual, segundo ele, é essencial para identificar a estrutura 
do Ministério Público brasileiro e abrigar iniciativas bem-sucedidas. 
“Pois não temos ainda um sistema de avaliação e apuração de 
resultados. Não temos mensuração confiável, nem quantitativa 
e nem qualitativa. Não sabemos quantas ações de improbidade 
administrativa foram propostas e julgadas procedentes”, infor-
mou o corregedor.
Neis ainda aproveitou a oportunidade para falar do plano de tra-
balho da Corregedoria Nacional do MP. Sua proposta prevê a rea-
lização de inspeções em todas as unidades do Ministério Público, 
obedecendo a critérios pré-definidos, como a isonomia de trata-
mento e o respeito à autonomia dos MPs. 
“Vamos visitar as unidades e fazer as inspeções de forma 
igualitária. Para isso, estamos estabelecendo algumas diretri-
zes no projeto. Uma delas é um manual prévio de atuação. 
Todos os membros dos MPs vão saber o que a Corregedoria 
vai verificar”, informou Neis, que ainda enfatizou que medi-
das inovadoras poderão ser reaplicadas em outras unidades 
dos Ministérios Públicos.
A cerimônia de abertura contou ainda com as presenças do vice-

presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Chamoun; do en-
tão secretário da Casa Civil, Sérgio Aboudib; do desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), José Paulo Calmon No-
gueira da Gama; do presidente da Associação Mineira do Minis-
tério Público (Ammp), José Silvério Perdigão de Oliveira; de Sinei-
de Maria de Barros Silva Canuto, representando a Associação do 
Ministério Público do Estado de Pernambuco (Ampep), e de vá-
rias lideranças do Ministério Público em todo o País.

Família 
Cada vez mais se tornam evidentes as mudanças que a família 
contemporânea vem sofrendo. No segundo dia (19) do Encontro 
Estadual da Aesmp, a psicanalista Alcione Vasconcellos de Andra-
de ressaltou, durante a palestra “A família e a modernidade”, que 
o avanço da tecnologia tem trazido novos valores, conhecimen-
tos e possibilidades à sociedade de modo geral.
Para a psicanalista, “o modelo ideológico que dá contorno ao ca-
pitalismo é o seu discurso de que há um objeto para cada de-
sejo”. Essa concepção, segundo ela, estimula o indivíduo a se re-
alizar através do consumo exacerbado de coisas para satisfazer 
suas necessidades, dando uma ideia de incompletude. “O mer-
cado sempre lança novas mercadorias, as novidades aparecem 
como formas de investimento”, complementou.
Na avaliação de Alcione, a tecnologia e a globalização introduzi-
ram novos valores no comportamento das pessoas, tendo forte 
influência na maneira como elas pensam. Como exemplo, citou 
o acesso rápido às informações, principalmente através da Inter-
net. “Mas essa facilidade hoje não nos permite mais pensar. As 
pessoas estão sempre conectadas em redes, e, ao mesmo tem-
po, isoladas, sozinhas”, acrescentou.

Prêmio 
Após a palestra, seis promotores de Justiça foram agracia-
dos com o prêmio Dr. Antônio Benedicto Amâncio Pereira (in 
memorian) de “Melhor Arrazoado Forense”. O presidente da 
Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, enalteceu os vencedores e 
agradeceu à banca examinadora pelo trabalho sério e compe-
tente, que contribuiu para o sucesso do certame. O concurso 
teve como objetivo incentivar e aprimorar o talento dos mem-
bros do Ministério Público Estadual. 
A filha do ex-procurador-geral de Justiça que deu nome ao prê-
mio, a promotora Maria Elizabeth de Moraes Amâncio Pereira, fi-
cou emocionada com a homenagem feita ao pai, Antônio Benedic-
to. Para ela, aqueles que permanecem na memória dos vivos não 
morrem jamais. “Meu pai está presente nos meus pensamentos to-
dos os dias. Foi com muita alegria e emoção que eu e minha família 
recebemos esta homenagem”, revelou. Segundo a promotora, seu 
pai também continua vivo na memória do Ministério Público capi-
xaba, pelo qual lutou e ao qual sentia orgulho de pertencer.
No encerramento, promotores e procuradores de Justiça, fami-
liares, amigos e convidados puderam curtir o som de Marcelo Ri-
beiro & Banda B.
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Homenagem

Foi justa, oportuna e merecedora a iniciativa da Aesmp ao hon-
rar o prêmio “Melhor Arrazoado Forense” com o nome do dou-
tor Antônio Benedicto Amâncio Pereira (in memorian), ícone do 
Ministério Público Estadual, que com amor, idealismo e pujança 
trabalhou pela qualidade e modernismo do serviço público. 

Amâncio Pereira dedicou-se incessantemente, ao lado dos 
seus companheiros, a trabalhar em prol da sociedade, vi-
sando sempre o bem comum. Nos diversos cargos que exer-
ceu, e foram muitos, foi único e exclusivo. Sem dúvida, ele 
inscreveu para sempre o seu nome na galeria dos notáveis. 

Quem foi Benedicto Amâncio Pereira?

Antônio Benedicto Amâncio Pereira nasceu no dia 20 de 
maio de 1928. Foi casado com Zelina Moraes Amâncio Pe-
reira, com quem teve dois filhos: Maria Elizabeth de Moraes, 
promotora de Justiça, e Antônio Carlos Amâncio Pereira, 
procurador de Justiça. Diplomou-se em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal 
do Espírito-Santo (Ufes), onde foi professor de Direito Civil. 

No dia 14 de fevereiro de 1952, foi nomeado promotor de Jus-
tiça substituto do Ministério Público Estadual (MPE). Dois anos 
depois, foi promotor efetivo em Linhares. Passou pelas comar-
cas de Iúna, Santa Tereza, Barra de São Francisco, Cachoeiro de 
Itapemirim, Baixo Guandu, Mimoso do Sul e Vitória.

Prêmio “Melhor 
Arrazoado Forense“

Em 28 de junho de 1968, foi promovido, por antiguidade, 
a procurador de Justiça. Entre 1970 e 1973, foi corregedor-
geral do MP por dois mandatos e ainda presidiu o Colégio 
dos Procuradores e o Conselho Superior. De 1983 a 1987, 
assumiu o cargo de procurador-geral de Justiça. 

Foi um dos fundadores da Confederação das Associações 
Estaduais do Ministério Público (Caemp), criada em 1971. 
Na entidade, foi diretor de Relações Públicas e membro da 
comissão responsável pela elaboração do estatuto. Ainda 
presidiu a Associação Espírito-Santense do Ministério Pú-
blico (Aesmp), de 1971 a 1972.

Em 1974, foi nomeado Secretário de Estado de Justiça, no 
governo Arthur Carlos Gerhardt Santos. Entre vários traba-
lhos jurídicos, destacou-se na elaboração da tese: “Diretri-
zes Constitucionais sobre Vencimentos dos Membros do 
Ministério Público”, aprovada por unanimidade durante o 
1º Congresso do Ministério Público de São Paulo, em 1972.

Em 1980, encabeçou o vigoroso movimento nacional co-
ordenado pela Associação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), que resultou na conquista, pela 
instituição, de independência administrativa e financeira, 
consignada no artigo 127 da Constituição Federal de 1988. 

Amâncio Pereira também se destacou como membro do Con-
selho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e do Con-
selho Estadual de Direitos Humanos. Ele se aposentou como 
procurador de Justiça em 5 de agosto de 1991 e morreu no 
dia 18 de fevereiro de 1998, em Vitória. Em 2005, foi homena-
geado com a Comenda “Medalha do Ministério Público”.

Rodrigo, Moema e Jefferson

Foto: Liliane G
abeira 
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Promotora de Justiça Moema Ferreira Giuberti Coradini
3ª colocada na série Cível 

A importância maior do concurso não pode ser, e nunca será, a promoção pessoal, mas, sim, a de uma classe de 
profissionais capacitados e empenhados em desenvolver o melhor de si para a população, cumprindo com sua 
missão. O prêmio é uma forma de estimular promotores de Justiça a mostrarem seus trabalhos, incentivando-os ao 
bom desempenho não só quando os holofotes estão acesos, mas também nas solitárias lutas diárias em sua labuta. 
Para mim, foi uma agradável surpresa, pois nunca imaginava receber o prêmio, já que concorria com colegas mais 
preparados. Muito mais que dinheiro, o reconhecimento do nosso trabalho por colegas tão atuantes como os que 
integraram a banca examinadora é mais que um prêmio, é uma honra. 

Promotor de Justiça 
Delano Liveira Bersan
1º colocado na série Cível 

Agradeço à associação 
pela iniciativa e estímulo 
à classe e parabenizo a to-
dos que participaram do 
evento, exemplo de de-
dicação e valorização em 
nosso espinhoso mister. 
Reconhecimento é a razão 
do nosso trabalho. 

Promotor de Justiça Rodrigo Monteiro da Silva 
3º colocado na série Criminal 

É importante participar do concurso para incentivar a todos os colegas que 
deixaram de enviar suas peças. Vejo o “Melhor Arrazoado Forense” como uma 
ótima oportunidade de divulgação e publicidade de trabalhos, permitindo um 
maior intercâmbio entre os promotores de Justiça. Fiquei extremamente lison-
jeado com o prêmio, pois tenho certeza de que a seleção foi muito concorrida, 
ante os brilhantes colegas que integram nossa instituição. Esta iniciativa da 
associação nos possibilita aprimoramento contínuo de nossas atribuições e im-
pulsiona o ineditismo e originalidade de nossas manifestações.

Promotor de Justiça Jefferson Valente Muniz
2º colocado na série Criminal 

O concurso é uma forma de demonstrar para a socie-
dade como um todo que, embora tenhamos muitas 
atividades, a qualidade dos trabalhos forenses não 
tem que ser inferior à dos advogados. Apesar de tan-
tas atribuições, que nos impedem de fazer longos 
arrazoados jurídicos, o prêmio comprova que os tra-
balhos dos membros do Ministério Público têm qua-
lidade. Foi com grande alegria que recebi a notícia 
de ter meu trabalho escolhido e reconhecido entre 
outros, muito bons também. Isso me envaidece e in-
centiva a continuar me dedicando a fazer o melhor 
em prol da população. Além disso, é uma maneira de 
estimular os colegas no aprimoramento de suas ati-
vidades e desempenho dentro da instituição. Parabe-
nizo a toda a Diretoria da associação pela iniciativa. 

Promotor de Justiça Marcelo Ferraz Volpato
1º colocado na série Criminal 

Vejo o concurso “Melhor Arrazoado Forense” como 
uma forma de demonstrar o nosso comprometimen-
to institucional, a complexidade e extensão de nossa 
missão. Não há arrazoado bem produzido se não hou-
ver a parceria de outros órgãos públicos ou da socie-
dade civil organizada. Sinto-me orgulhoso por ter meu 
trabalho escolhido. A escolha da minha peça ocorreu 
pela complexidade da denúncia e dificuldade jurídi-
ca, mas muitos colegas apresentaram também peças 
brilhantes e mereciam tanto quanto. Aproveito essa 
oportunidade para deixar aqui uma homenagem a to-
dos os integrantes de nossa associação, pela organiza-
ção e dedicação no zelo de nossos direitos, garantias 
e prerrogativas. O incentivo da entidade foi primordial 
para que possamos alcançar o patamar de excelência 
exigido pela sociedade contemporânea.
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Palestrantes debatem sobre 
avanços e retrocessos do MP

Presidente da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público, José Carlos Cosenzo
O Ministério Público conseguiu as enormes conquistas in-
seridas na Constituição Federal de 1988 graças à atuação 
planejada quase uma década antes do início dos trabalhos 
da Assembleia Nacional Constituinte. Entretanto, o que 
deve sempre se ter em mente é que nossa parceria cons-
tante e perene com a sociedade foi o fator relevante para 
que pudéssemos receber a honraria de ser seu defensor. 
Ora, se tais conquistas decorreram de nosso trabalho para 
inclusão social, ele deve ser aperfeiçoado a cada dia, de 
sorte que o gabinete do promotor de Justiça precisa es-
tar com as portas escancaradas para o povo brasileiro. O 
fato de existirem alternativas, como convênios da OAB e 
da Defensoria Pública, para prestação de assistência jurí-
dica, não pode significar redução no atendimento ao ci-
dadão, que enxerga no Ministério Público a última porta 
de esperança para atender a seus pleitos. Impõe-se, pois, 
ao membro do Ministério Público, proporcionar todas as 
condições para que a sociedade seja ouvida, pois muitas 
vezes os reclamos são feitos especificamente em relação à 
atuação daquelas instituições.

Em relação às sofisticadas ferramentas colocadas à dispo-
sição dos atuais operadores do Direito, estas colocam-nos 
em posição avançada, se comparados aos demais que in-
gressaram na carreira antes da era da informática. Ade-
mais, pela quantidade de concorrentes aos cargos, a qua-
lidade se sobressai. Outro detalhe importante: as reformas 
constitucionais impõem às instituições a seleção de pes-
soas jovens, imaginando o período em que permanecerão 
na carreira até se aposentarem. Entretanto, perdemos em 
experiência, pois os novos colegas são muito jovens e so-
mente vão adquiri-la durante a atuação. 

Por isso, é extremamente importante, no início da vida 
institucional, que os mais jovens permaneçam um tempo 
razoável junto com os mais antigos, adicionando a experi-
ência destes ao conhecimento teórico formidável que de-
monstraram ao serem aprovados no concurso de ingresso. 
Importante, também, que se imponha certa rotatividade, 
fazendo com que o jovem colega conheça de perto a atua-

ção dos mais variados setores de atividade institucional. 

E, atualmente, sem dúvida, as principais ameaças ao Mi-
nistério Público, disparadamente, residem nas retaliações 
dos agentes políticos que são atingidos em seus interes-
ses pessoais, em detrimento dos direitos da sociedade. 
A resistência se materializa em proposições legislativas 
para reduzir nossas ferramentas jurídicas e legais de atu-
ação, transformando em pesadelo constante a luta para 
a manutenção dos direitos arduamente conquistados 
na Carta Magna de 88. Quando seus interesses espúrios 
são obstados, os agentes da base buscam junto aos seus 
aliados no Congresso Nacional a apresentação de pro-
postas de lei absolutamente perversas. Em razão disso, 
a Conamp está acompanhando aproximadamente 1.200 
proposições que podem acarretar prejuízos à atuação do 
Ministério Público. 

Além disso, apesar de não terem se apercebido, várias en-
tidades representativas de classe estão entrando em luta 
fratricida para garantir espaço às instituições que repre-
sentam, com objetivo único de buscar melhoria vencimen-
tal e tentar simetria com a Magistratura e Ministério Públi-
co. Por tudo isso é que insistimos na indissolúvel parceria 
com a sociedade, pois reduzir poderes para a atuação do 
Ministério Público significa fulminar a proteção ao povo, 
destinatário de nossa atuação.

Cosenzo: o 
promotor 
precisa estar 
com as portas 
escancaradas para 
o povo brasileiro
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Conselheiro e corregedor do Conselho Nacional 
do Ministério Público, Sandro José Neis

Além do projeto de realização das inspeções nas unidades 
do Ministério Público, que é uma atribuição constitucional, 
o qual é o mais importante e trabalhoso, desejamos imple-
mentar o cadastro nacional dos membros e servidores do 
MP, o cadastro do regime disciplinar, onde devem constar 
informações sobre a tramitação de sindicâncias, inquéritos 
administrativos, processos administrativos disciplinares, 
ações penais, ações de improbidade e ações de perda do car-
go interpostas em face de membros da entidade, bem como 
o fortalecimento dos canais de comunicação institucional, 
especialmente por meio da criação de boletim eletrônico 
do CNMP, onde poderão ser divulgados os julgamentos, as 
propostas de resolução e outros projetos, permitindo que to-
dos tenham condições de participar dos debates, podendo, 
inclusive, apresentar emendas e sugestões, preservando-se, 
evidentemente, os sigilos legais.
Se nós, membros do MP, não avançarmos para o planeja-
mento de uma ação estrutural no âmbito da instituição, cer-
tamente, encontraremos dificuldades. Uma das primeiras 
ações seria a definição de metas setoriais, pelo fortalecimen-
to do apoio administrativo de modo a estruturar as Promoto-
rias e Procuradorias de Justiça, bem como o investimento na 
tecnologia da informação, limitando a criação de cargos de 
membros às situações excepcionais.
Muitos, inclusive agentes políticos influentes no cenário na-
cional, defendem que o Ministério Público não está sendo 
efetivo, merecendo reforma estrutural. Tal discurso me pre-
ocupa, na medida em que ainda não temos dados concretos 
e confiáveis em todo o Brasil para justificar a nossa atuação 
e para demonstrar que prestamos um relevante serviço à na-
ção.  Também me preocupa a deficiência dos nossos parcei-
ros tradicionais (poder judiciário, polícia, órgãos ambientais, 
Procon‘s, secretarias da fazenda, tribunais de contas etc.), 
uma vez que esta acaba repercutindo negativamente na ima-
gem do Ministério Público, já que as demandas, em muitos 
casos, acabam não recebendo as respostas adequadas.

O principal desafio da Corregedoria é demonstrar para a 
sociedade que o Ministério Público, o qual é uma das mais 
importantes instituições responsáveis pelo fortalecimento 
do regime democrático, possui controles internos efetivos, 
capazes de dar respostas nos casos de descumprimento dos 
deveres éticos a que os membros estão submetidos. Terei 
muita tranquilidade para exercer minhas funções, uma vez 
que encontrei uma Corregedoria Nacional muito bem estru-
turada, fruto da dedicação dos corregedores nacionais que 
me antecederam. Além disso, o projeto a ser desenvolvido 
durante o exercício do mandato conta com o apoio integral 
dos conselheiros e da grande maioria da classe, o que me dá 
tranquilidade para desenvolver os trabalhos correcionais.

Neis: agentes 
políticos, in-

fluentes no ce-
nário nacional, 
defendem que 
o MP não está 
sendo efetivo
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Demóstenes Torres
Hoje o Ministério Público é temido e respeitado  
pelo combate sistemático à corrupção no Brasil

O senador Demóstenes Torres (DEM/
GO) tem um jeito sério e um currículo 
respeitável. Especializado em Direito 
Penal e Processual Penal, advogou por 
pouco tempo. Ingressou no Ministério 
Público de Goiás, aprovado em con-
curso em 1983. Foi promotor e exer-
ceu a chefia da Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ) em Goiânia por dois 
mandatos. Na época, trabalhou pela 
valorização e modernização do MP. 

Assumiu ainda, por dois mandatos, 
a presidência do Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais de Justiça. 
Tanto no Conselho quanto na PGJ, 
foi o mais jovem a exercer os cargos, 
com apenas 31 anos de idade. Sua 
atuação foi premiada diversas vezes, 
principalmente pela defesa do meio 
ambiente, das minorias e dos direitos 
humanos.

Além de senador, Torres também 
preside a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Foi eleito para o Senado 
em outubro de 2002, pelo PFL, com 
1.239.352 votos. Assumiu o cargo em 
1º de janeiro de 2003 e seu manda-
to se encerra em 31 de dezembro de 
2010, mas ele já pensa na reeleição. 

Sua atuação no plenário e nas comis-
sões o tornou um dos mais elogiados 
senadores, reconhecimento que apa-
receu com a inclusão de seu nome em 
seguidas listas dos “Cabeças do Con-
gresso” (pesquisa do Diap) e dos jor-
nalistas que cobrem o Legislativo Fe-
deral, ouvidos pelo site Congresso em 
Foco (um dos cinco melhores entre os 
81 senadores e, dos 584 integrantes 
da Câmara dos Deputados e do Sena-
do, é o segundo que mais combate a 
corrupção). Além disso, é autor de um 
pacote de projetos de lei, em tramita-
ção no Congresso Nacional, voltadas 
a endurecer o sistema penal brasilei-
ro. Confira a entrevista.

Em seus dois mandatos como procura-
dor-geral de Justiça do Estado de Goiás, o 
senhor trabalhou pela valorização e mo-
dernização do MP. Quais foram as princi-
pais ações e conquistas alcançadas?

O Estado de Goiás demorou um pouco para 
alcançar algumas conquistas. Um exemplo 
foi o caso da eleição direta para procurador-
geral de Justiça, que só aconteceu pela pri-
meira vez em 1991. A classe ficou muito en-
volvida em busca dessas realizações e havia 
uma ligação tradicional dos procuradores-
gerais mais antigos com o Poder Executivo, 
o que redundou numa ausência de busca 
das garantias da instituição. 

Em 91, os procuradores-gerais que foram 
eleitos, e estou incluso nesse contingente, 

buscaram fazer com que o Ministério Pú-
blico se voltasse para as novas conquistas 
obtidas na Constituição e para a garantia 
dos direitos dos cidadãos. Então, criamos a 
Promotoria de Defesa do Consumidor, Pro-
motoria do Meio Ambiente, Promotoria de 
Controle Externo da Atividade Policial e o 
Centro de Apoio Funcional.

Além disso, foi época de avanço material. 
Nosso salário era muito ruim. Conseguimos 
aproximar e depois igualar o nosso salário 
ao dos magistrados. Também as promoto-
rias não tinham linhas telefônicas. Na oca-
sião, ainda havia monopólio e a linha era 
muito cara; não havia máquinas copiadoras, 
nem computadores. Tive a oportunidade 
de pôr tudo isso no MP, inclusive cada pro-
motoria passou a ter um automóvel para 
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efetivamente trabalhar melhor em favor da 
população. Foi um período de muitas con-
quistas, que acabaram sendo consolidadas 
tanto em Goiás como no Brasil todo. Tive-
mos uma valorização muito grande do MP 
pelo trabalho que realizamos.

Na época, sua atuação como procura-
dor-geral e presidente do Conselho Na-
cional dos Procuradores-Gerais foi pre-
miada diversas vezes, principalmente 
pela defesa do meio ambiente, das mi-
norias e dos direitos humanos. Que me-
didas concretas devem ser tomadas 
pelo Ministério Público nestas áreas?

O Ministério Público deve ser sempre lega-
lista, impedindo que tentações autoritárias, 
soluções fáceis, às vezes, estapafúrdias, es-
pecialmente na área de combate à violên-
cia, sejam preconizadas, apregoadas e ado-
tadas. Mas deve também se lembrar do 
anseio da população por maior seguran-
ça. O MP deve trabalhar em favor daqueles 
que necessitam dele para que o Estado os 
atenda na medida do possível. Não se deve 
perder de foco essa nova realidade que é o 
mundo que precisa muito do meio ambien-
te. Então, o MP deve ser defensor do cida-
dão e intensificar essa busca de defesa do 
ambiente, não deixando de valorizar, tam-
bém, a atividade em que ele atua exclusiva-
mente, que é a propositura da ação penal. 

Vejo com muita preocupação alguns seg-
mentos abandonando essa área. E aí a De-
fensoria Pública vai entrando e ganhando 
espaço em relação ao MP. Não que não de-
vesse, pois a Defensoria é uma instituição 
fundamental em uma sociedade como a 
brasileira. Mas o MP não deve deixar de 
agir em muitas situações, porque senão es-
sas atribuições vão se ampliando para ou-
tras áreas. Também muitos gostam da no-
toriedade fácil e essa notoriedade, muitas 
vezes, atinge o coração de outras pessoas, 
que passam a ter ódio do MP. Então, toda 
ação deve ser acompanhada da respecti-
va responsabilidade. Assim, nós continua-
remos bem servindo ao Brasil e à popula-
ção brasileira por muitos anos ainda.

O senhor foi eleito senador em 2002. O 
que o levou a deixar o Ministério Públi-
co para se dedicar à carreira política?

Não deixei o Ministério Público, estou licen-
ciado. Como entrei antes de 88, era, e ain-
da é possível, esse licenciamento. Quando 

deixar o Parlamento, retorno ao MP, sou 
membro da ativa. Entrei para a política mo-
vido pelo incentivo de alguns colegas, que 
acreditavam ser necessário fazer um bom 
combate em defesa do Ministério Público, 
porque muitos só queriam “lapar” suas con-
quistas. Além disso, aprendi, tanto no MP, 
quanto como secretário de Segurança Pú-
blica de Justiça, que leis boas podem contri-
buir para a evolução da sociedade. 

bastante. Primeiro, adquiri credibilidade. 
Foi a época em que o MP implantava suas 
ações na área de improbidade administra-
tiva e em defesa do meio ambiente. Além 
disso, a minha atuação como secretário de 
Segurança Pública de Justiça também foi 
muito útil. Com essas atuações, acabei sen-
do mais conhecido pela população. 

Até hoje no Senado, muitas pessoas me 
procuram para resolver problemas jurídi-
cos, salvar alguma lei, aconselhar como se 
deve portar diante de determinado pare-
cer. Isso acabou facilitando a minha vida 
no Senado também, claro. Lá, minha prin-
cipal atuação sempre foi dentro da Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ). Como 
presidente, tenho a oportunidade de es-
colher prioritariamente os melhores pro-
jetos, contribuir para que alguma autori-
dade seja escolhida ou rejeitada, explicar 
questões jurídicas para companheiros que 
atuam em outras áreas. Sem dúvida, mi-
nha formação jurídica e a atuação no Mi-
nistério Público foram decisivas para que 
tivesse bom desempenho na Casa.

Como o senhor avalia a decisão do Con-
selho de Ética do Senado que arquivou 
os 11 processos contra o presidente da 
Casa, José Sarney?

O parlamento hoje passa por uma crise 
muito grande de identidade. O Poder Exe-
cutivo o pressiona para que tome deter-
minadas decisões em consonância com 
o que pensa. Com isso, alguns parlamen-
tares se dobram a esse poder e se entre-
gam por causa de emendas orçamentá-
rias, corrupção e favorecimento para obter 
cargos ou fazer indicações. Posso dizer que 
os Conselhos de Ética do Senado e da Câ-
mara, como as comissões parlamentares 
de inquérito puras ou mistas, hoje pratica-
mente perderam o sentido. Não por cau-
sa da visão, mas, sim, pela sua formação – 
tanto das CPIs quanto dos Conselhos.

Ali, estão figuras dispostas a fazer o jogo 
do Governo, sem importar-se como ele 
seja, por isso os inocentes acabam sendo 
condenados e os culpados absolvidos. Foi 
nesse contexto que o Conselho de Ética ar-
quivou, sem fazer qualquer investigação, 
as denúncias contra o atual presidente do 
Senado, José Sarney. Não propugnávamos 
pela condenação nem absolvição a priori, 
mas que os processos fossem abertos para 
que pudéssemos fazer investigação. Só 

Pensava também que a fiscalização das con-
tas de todos os poderes, especialmente do 
Executivo, deveria acontecer de forma dura 
e rigorosa por parte do Congresso Nacio-
nal. Há necessidade de se fazer uma boa re-
forma política para se ter quadros bons. Fo-
ram muitas as motivações que me levaram 
à carreira política. Refleti bastante sobre es-
sas coisas. Em março de 2002 me candida-
tei, já que as eleições eram em outubro. Na 
época, tinha 2% das pesquisas e acabei sen-
do o mais votado do meu Estado.

Hoje, minha única motivação para continu-
ar na política é que tudo passa pelo Con-
gresso, como a escolha de autoridades, 
elaboração de leis, fiscalização, e a percep-
ção de que posso contribuir para que o Le-
gislativo não se perca em confusões e de-
núncias de corrupção. Quero mostrar que 
é possível fazer muito dentro desse poder 
para melhorar a vida de todos.

De que forma a atuação como promotor 
e procurador-geral de Justiça o ajudou 
no Senado?
Foi fundamental. Minha atuação como 
procurador-geral de Justiça me ajudou 

Há um ‘lobby’ forte 
na política tentando 

impedir investigações do 
Ministério Público. Mas, na 

verdade, acho que estão 
todos convencidos de que, 
em muitos casos, somente 

a instituição pode fazer 
uma investigação correta, 

precisa e tranquila.
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assim saberíamos se ele era realmente cul-
pado ou inocente. Mas o “rolo compressor” 
funcionou e contribuiu para desmoralizar 
ainda mais a imagem do Parlamento dian-
te da sociedade brasileira.

Com relação à sua reeleição em 2010, 
qual a expectativa? 

Acho que é um momento importantíssimo 
para o Legislativo funcionar. Acredito que 
haverá uma renovação em massa do Legis-
lativo, tanto na Câmara quanto no Senado, 
porque a sociedade brasileira anda decep-
cionada com tudo que aconteceu (crise da 
Casa). Mas acho que tenho uma boa chan-
ce de sair eleito e continuar os trabalhos 
que já venho desenvolvendo.

A Emenda Constitucional 45/2004 (refor-
ma do Judiciário) vedou o exercício de 
atividade político-partidária para mem-
bros do Ministério Público. Qual sua opi-
nião sobre o tema?

O Ministério Público queria ter uma iso-
nomia plena com a magistratura e só era 
possível acontecer com a reforma do Ju-
diciário. Mas o legislador esqueceu de fa-
zer uma regra de transição. Eu apresentei 
essa proposta, que chegou a ser aprova-
da no Senado e hoje se encontra na Câma-
ra, dando a todos aqueles que ingressaram 
no MP até a promulgação da Emenda 45 
o direito de ter atividade político-partidá-
ria. Mas como isso não foi regulamentado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) vem dando 
sistematicamente o direito para qualquer 
um ser candidato. Como a regra de transi-
ção não foi estabelecida, acaba atingindo a 
todos. Neste caso, é preciso que a Câmara 
vote logo essa regra, para que o represen-
tante do MP possa ter seu direito ao exercí-
cio político-partidário consagrado.

A Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 94/03, de sua autoria, que garante 
às crianças brasileiras ensino fundamen-
tal em tempo integral, foi reavaliada e 
aprovada pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), segundo informações em 
seu site. Quais são os resultados espera-
dos no combate à pobreza e na educação 
infantil no Brasil? 

Para mim, essa emenda é o melhor projeto 
que temos que aprovar no Senado. A pro-
posta garante a qualidade e a igualdade 

de acesso à educação básica (ensino infan-
til, fundamental e médio) no País por meio 
de atividades em tempo integral. A criança 
ficaria o dia todo na escola, se alimentaria 
lá, teria médico, dentista, reforço escolar, 
aprendizado de língua estrangeira e lite-
ratura, prática de esporte. Ou seja, abriria 
espaço para que esses jovens, bem prepa-
rados, pudessem dar um passo adiante na 
direção do Brasil que nós esperamos.

Hoje, é fácil verificar, quando o Brasil parti-
cipa de alguma olimpíada de conhecimen-
to internacional, que os nossos resultados 
são pífios. Nossos jovens da 8º série são 
analfabetos, até os de nível superior. Acre-
dito que uma escola de qualidade pode 
proporcionar a redução das desigualdades 
sociais, obtenção de melhores salários, 
ampliação da dignidade e reconhecimen-
to dos direitos humanos. 

Também o projeto pode facilitar a vida da 
polícia, que hoje tem que andar por todas 
as ruas atrás de traficantes que querem, na-
turalmente, uma nova clientela - no caso, as 
crianças e adolescentes. É a melhor forma 
de prevenção da criminalidade e redução 
das desigualdades. Esse é o meu principal 
projeto. O Governo não implantou isso ain-
da porque acha que vai gastar em torno de 
30 bilhões por ano para redimensionar as 
escolas, pagar melhor ao professor e criar 
condições para que esse novo sistema seja 
implantado. Mas, convenhamos, esse valor 
é um ‘troco’ para assegurar o futuro dessas 
crianças e uma melhoria da qualidade de 
vida no Brasil.

É necessário instalar com urgência a esco-
la em tempo integral, que reúne todas as 
qualidades das melhores iniciativas contra 
o analfabetismo, a miséria, a violência e a 
chaga do milênio, que são as drogas. Com 
isso, tiramos a criança e o jovem das mãos 
dos traficantes e os pomos nas mãos dos 
professores. Quem tem melhor formação e 
informação sempre tem as melhores opor-
tunidades no futuro. 

Qual a importância do Ministério Público 
no cenário político nacional?

O Ministério Público hoje é temido e respei-
tado pelo que já tem feito de bom e pelo 
combate sistemático à corrupção no Brasil, 
além da sua participação em diversos se-
tores que antes eram intocáveis. O MP tem 
uma atuação ativa e perfeita, porém não 

podemos nos esquecer daqueles desvia-
dos, que gostam da ribalta e acabam atra-
palhando o desempenho da instituição. É 
preciso encontrar equilíbrio para que o MP 
continue forte e desempenhando a missão 
que o povo brasileiro deu para ele.  

No âmbito do Congresso Nacional, 
quais são as perspectivas para o Minis-
tério Público no futuro em relação às 
suas prerrogativas e atribuições? Avan-
ços ou retrocessos?

Os avanços foram consolidados com a 
Emenda 45, na qual o Ministério Público al-
cançou uma isonomia plena com a magis-
tratura. Tive o orgulho de ser o redator des-
sa emenda – de lutar para a sua aprovação.

Já os retrocessos estão relacionados aos 
que tentam cessar a atuação do Ministé-
rio Público, como por exemplo, o ônus da 
sucumbência que começam ser aplicados 
por muitos juízes ao MP, além da tentativa 
de fazer com que, em uma ação perdida, 
a instituição indenize a parte vencedora. 
Tudo isso pode enfraquecer o desempe-
nho da entidade, mas estamos atentos e 
vigilantes para conter esses atrasos.

Além disso, há um “lobby” forte na política 
tentando impedir investigações do Ministé-
rio Público. Mas, na verdade, acho que estão 
todos convencidos de que, em muitos ca-
sos, somente a instituição pode fazer uma 
investigação correta, precisa e tranquila.

Como foi para o senhor participar do En-
contro Estadual da Associação Espírito-
Santense e debater os avanços e retro-
cessos do Ministério Público? 

Para mim foi muito gratificante. Tenho 
sido convidado pelo Brasil todo para pro-
ferir esse tipo de palestra. E sempre digo 
que sou uma pessoa insuspeita ao fazer 
o reconhecimento devido, bem como crí-
ticas sobre a atuação do MP. Também sou 
membro da instituição e continuarei sen-
do, mesmo depois de encerrada a minha 
atividade parlamentar.

Vir ao Espírito Santo, terra de que tanto 
gosto, com colegas tão expressivos e com 
os quais tivemos momentos marcantes, 
desde a época da Constituinte até o mo-
mento, é maravilhoso. Isso me envaidece, 
me deixa feliz. Tenho certeza de que essa 
palestra pode contribuir para que o Minis-
tério Público melhore cada vez mais.



Momentos de lazer e descontração marcaram o evento comemorativo do Dia da 
Criança organizado pela Aesmp em 17 de outubro, em sua sede social em Ponta 
da Fruta, Vila Velha. Enquanto a criançada se divertia com as brincadeiras no to-
bogã, futebol de sabão, cama elástica, castelo, fazendinha, escalada, piscina de 
bola e muitas outras atrações, os pais aproveitaram o bate-papo com os familia-
res, amigos e colegas de classe. Além disso, o espaço também proporcionou dis-
tribuição de várias guloseimas, como churrasquinhos, picolés e algodão-doce.
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Dia das Crianças  
com muita diversão




