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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Mais um ano tem início e com ele antigos e novos desafios deverão ser enfrentados pelo
Ministério Público. Implicará também redobrado desafio da Aesmp para atender demandas
classistas e institucionais que se revelarão, aumentando a responsabilidade e o estímulo
de trabalhar para o aprimoramento de nossa entidade de classe e, por consequência, pelo
engrandecimento do Ministério Público, como instituição forte, corajosa, coesa e capaz de
atender o mais amplamente possível aos reclames e anseios da sociedade.
No âmbito de nossa instituição, estamos em pleno processo de definição da lista tríplice
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servirá como fator de fortalecimento da independência e autonomia do Ministério Público
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e de valorização da vontade majoritária da classe, seja ela qual for, demonstrando, assim, o
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grau de respeito que se tem a democracia interna.
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Da mesma forma como procedemos no pleito anterior, dada a receptividade da classe,

Esportivo
Cleto Vinícius Vieira Pedrollo

que será levada ao chefe do Poder Executivo, que nomeará o novo Procurador-Geral de
Justiça, para o biênio 2010-2012, na expectativa de que seja escolhido o mais votado, que

realizamos entrevista com os três candidatos ao cargo, oportunizando-os, de forma
democrática, a exporem suas idéias, metas e propostas de campanha.
A eleição no MP é matéria de capa desta edição. Outros assuntos de igual envergadura
frequentam estas páginas, e você não pode deixar de ler a entrevista com o presidente
eleito da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – Conamp, Cesar Bechara
Nader Mattar Júnior, que comenta sobre suas metas de gestão e aborda temas de grande
relevo institucional e associativo.
Também enriquece esta edição o artigo de opinião intitulado “Drogas e violência”, de autoria
do Deputado Estadual Rodrigo Chamoun, presidente da Frente Parlamentar Antidrogas.
No texto, ele propõe medidas para o combate e prevenção das drogas, que constituem um
dos maiores flagelos da humanidade.
Finalmente, desejamos a todos um início de ano repleto de muita paz e realizações. E que
a cada dia, Deus nos ajude a caminhar em fé, apesar dos problemas e controvérsias que a
vida nos traz. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria e discernimento em nossa caminhada
e jornada de trabalho, servindo aqueles que compartilham conosco suas opiniões e
experiências.
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Debate político com os
aposentados

No encontro, alguns fizeram perguntas e esclareceram dúvidas acerca dos
seus direitos como membros aposentados do MP, apesar de não votarem
mais. A eleição será no dia 8 de março,
no auditório do MP.

Sala para promotores na
PGJ
Os promotores de Justiça contam com
uma sala exclusiva para tratarem de
assuntos de relevância institucional,
de forma bem reservada, na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). A proposta foi apresentada pelo presidente da
Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, ao
procurador-geral de Justiça Fernando
Zardini Antonio. A inauguração aconteceu na própria PGJ, no dia 10 de dezembro.
Crédito foto: Assessoria MPES

Os associados aposentados marcaram
presença no debate com os candidatos
ao cargo de procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio, que concorre à reeleição, e os promotores de
Justiça Marcos Antônio Rocha Pereira e
Zenaldo Baptista de Souza. Na oportunidade, os concorrentes apresentaram
suas metas e propostas de campanha.
O encontro, promovido pela Aesmp,
aconteceu no dia 9 de fevereiro, no restaurante Fogão de Lenha, em Vitória.

Segundo o presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, o evento foi
produtivo, democrático e profícuo. “Os
aposentados são importantes para o
MP e a participação desse público induz à colaboração com a entidade de
classe e desenvolve o espírito associativo”, concluiu.
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Aulas da Eesmp
começam no dia
25 de fevereiro
Nascimentos

Campo de futebol
Nos próximos dias, os associados ganharão um novo espaço para a prática
de esporte e confraternização. É que a
Aesmp irá investir na reforma e ampliação do campo de futebol de sua sede
social, que fica em Ponta da Fruta, Vila
Velha. No local, também será feito um
muro na área de aterro, alinhado com
estacas de marcação em toda sua estrutura e extensão.

Júlia Martins Sgrancio nasceu no dia
21 de novembro. Ela é filha do promotor de Justiça Sandro Barbosa Sgrancio
e Nazareth Machado M. Sgrancio. Em
9 de dezembro, foi a vez de Antonia
Gallon Smarçaro, filha de Jocenil
Smarçaro e a promotora Kennia Firme
Braga Smarçaro. Já no dia 6 de janeiro,
chegou Pedro Emanuel Silva da Hora
para alegrar o lar de Paula Stefani Silva,
funcionária da Aesmp.

A Escola de Estudos Superiores do
Ministério Público (Eesmp) inicia,
nesta quinta-feira (25), o período
letivo do curso de pós-graduação
lato sensu – preparatório para ingresso na carreira do Ministério
Público. Já o curso Tutela de Probidade Administrativa, ministrado
pelo professor e promotor de Justiça Delano Bersan, acontecerá no
dia 27, na Faculdade de Direito de
Vitória (FDV), das 9 às 12 horas.

MPES comemora um ano da campanha

“O que você tem a ver com a corrupção?”
No dia 9 de dezembro, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) comemorou
um ano da campanha “O que você tem a
ver com a corrupção?” .
A campanha, que teve início em 2004,
em Santa Catarina, na coordenação do
promotor de Justiça Affonso Ghizzo

Neto, agora está sendo coordenada
pelo procurador de Justiça Sérgio Dário
Machado que disse “Assumi, com orgulho, a tarefa que o Conselho Nacional
de Procuradores-Gerais me delegou:
a de ser coordenador Nacional deste
projeto que já ganhou o Brasil inteiro...
Pretendemos criar uma sociedade mais
humana, mais fraterna e mais justa”.
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Nova diretoria da Conamp
toma posse em março
O presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha, foi eleito
presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). A posse
está marcada para março, com data a ser definida. A eleição aconteceu no dia 9 de dezembro, em Brasília. A chapa
Conamp Forte e Unida foi a única inscrita durante o processo eleitoral.

Composição da nova diretoria da Conamp

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)

PGR defende poder de investigação do MP
Negar ao Ministério Público a possibilidade de investigar extraordinariamente é incapacitar a sociedade para o exercício
pleno do direito à efetividade da tutela penal. A afirmação
foi feita no último dia 1º de fevereiro pelo procurador-geral
da República, Roberto Gurgel, ao discursar na abertura do
Ano Judiciário 2010.
A solenidade, realizada em Brasília, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), contou com a presença do presidente
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), José Carlos Cosenzo, e do vice-presidente da
entidade, César Mattar Jr., além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes do Senado, José
Sarney, e da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e dos ministros do STF, entre outras autoridades.
“O poder de investigação do MP se insere no tema mais

amplo da efetividade da tutela penal, que é preciso assegurar, em especial com relação à criminalidade que se desenvolve nos estratos mais elevados da sociedade, onde a
impunidade continua sendo a regra, gerando no particular
profundo descrédito no sistema de justiça”, disse Gurgel, ao
cobrar do Supremo o julgamento da ação que trata do poder investigatório do Ministério Público.
Gurgel lembrou também em seu discurso os desafios para o
ano de 2010 para o Poder Judiciário e para o MP. “O Ministério Público, que tem o privilégio de ser uma das instituições mais confiáveis para os brasileiros, tem trabalhado arduamente para servir mais e melhor à sociedade, consciente
de que, como no Judiciário, há muito a fazer, há um longo
caminho a percorrer”.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Conamp

CNMP registra aumento de 32,9% de processos autuados
Em 2009, 1.482 novos processos foram autuados no
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O
número é 32,9% maior do que o registrado em 2008,
quando foram analisados 1.115 processos. No decorrer do ano, foram julgados 1.238 processos, dos quais
1.107 estão concluídos.
Os números estão no Relatório de Atividades de 2009,
disponível na página do CNMP na internet (www.cnmp.
gov.br). O documento sintetiza as atividades desenvolvidas no ano passado pelo Conselho, tanto as voltadas
para o controle da atuação administrativa e financeira
do Ministério Público, quanto aquelas que visaram ao

aperfeiçoamento e à modernização da gestão das unidades. Os dados são relativos ao período compreendido entre 1º de janeiro e 16 de dezembro de 2009.
Na Corregedoria Nacional, o número de processos instaurados também aumentou. Segundo o relatório, foram 375 novos processos em 2009, um total 23% superior ao registrado em 2008. O trabalho tem o objetivo
de verificar in loco o funcionamento dos serviços administrativos e o cumprimento das atividades funcionais dos membros do MP, entre outros aspectos. A meta
é realizar inspeções em todos os estados até junho de
2011.
Fonte: Assessoria de Comunicação do CNMP
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Drogas e violência
Calcula-se que mais de 50% da população mundial faz consumo de álcool com frequência e os fumantes de tabaco oscilam entre 25% e 30%. Já os consumidores de droga ilegais ou
ilícitas somam 5%, ou apenas 1%, se considerarmos somente
os usuários tidos como “problemáticos”.
A comparação entre esses números mostra que, o controle
das substâncias tidas como ilegais está funcionando, contrariando a tese “legalize e taxe” defendida por muitos.

Foto: Divulgação

No Brasil, segundo o mesmo estudo menos de 4% da população adulta fez uso de drogas ilícitas pelo menos uma vez nos
últimos 12 meses. Para se ter uma idéia, a maior parte da maconha consumida em nosso país é oriunda do Paraguai. No
território brasileiro, as principais áreas de produção de maconha se concentram no Maranhão e no chamado “polígono da
maconha”, na região do sertão pernambucano banhada pelo
Rio São Francisco.

No mundo, o combate organizado as drogas completou cem
anos em 2009. A expansão do comércio de ópio, no século 19,
deu-se principalmente por causas econômicas. A Inglaterra,
uma das principais potências mundiais, usava principalmente a prata para comprar chá, seda, porcelana e outros luxos
da China. Com a escassez da prata, a partir de 1880, os britânicos buscavam outro meio de pagamento: a solução foi
o ópio que era comprado principalmente na Índia e revendido aos chineses e representava um sexto dos recursos externos dos ingleses.
Desse comércio, criou-se uma epidemia: em 1906, cerca de
um quarto da população chinesa masculina adulta era dependente do ópio, a maior epidemia já enfrentada por um
país em toda a história.
Assustados com a proporção da epidemia de ópio, os países
se uniram para tentar frear o comércio de drogas, reunindose em 1909, na Comissão de Xangai.
As formas de controle passaram a ficar mais rigorosas, principalmente após a 1ª Guerra Mundial. Em três convenções das
Nações Unidas, foi estabelecido o marco internacional para o
controle de drogas e também promoveu a cooperação internacional contra o tráfico de drogas ilícitas.
O Relatório Mundial sobre Drogas 2009 mostra que o mercado global de cocaína e de maconha está estável ou em declínio, enquanto a produção e o uso de drogas sintéticas estão
em crescimento, principalmente nos países em desenvolvimento.

Em relação à cocaína, praticamente não há produção de folha
de coca no Brasil, no entanto, alguns laboratórios de produção e refino desta droga são descobertos pela polícia. Apesar
da produção brasileira não ser tão intensa, fazemos fronteira
com 10 países sul-americanos, vizinhos entre os quais estão
os três maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia,
Peru e Bolívia, além de um dos maiores produtores globais da
maconha, o Paraguai.
Com quase 17.000 quilômetros de fronteiras terrestres e com
um litoral de mais de 7.000 quilômetros, nossas extensões dificultam o controle e o monitoramento por parte das autoridades. O Brasil se apresenta como rota natural do tráfico de
drogas em direção aos principais mercados consumidores:
Estados Unidos e Europa Ocidental.
Pela influência das drogas ilícitas no território brasileiro, a sociedade vem experimentando pelo menos duas tendências
preocupantes: o aumento assustador da delinquência urbana, em especial dos crimes como roubo, extorsão, sequestro
e homicídios; e a emergência da criminalidade organizada,
em particular em torno do tráfico internacional de drogas.
Juntas, elas causam graves violações dos direitos humanos,
comprometendo a consolidação da ordem pública.
O narcotráfico potencializa e torna mais complexo o repertório das ações violentas por sua estreita relação com o comércio ilegal de armas. A “indústria da droga”, para sustentar o
tráfico, distribui fartamente armas de fogo e, ao mesmo tempo, impõem regras de extrema violência para proteger suas
atividades, desenvolvendo as altíssimas taxas de homicídios
vividas pelo Brasil.
Estudos de autoria dos pesquisadores Daniel Gonzáles e
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Jorge Werthein, ambos membros da Organização dos Estados
Ibero-Americanos (OEI), trazem dados importantes sobre o
Mapa da Violência no Brasil.
Na década estudada (1994/2004), o número total de homicídios passou de 32.603 para 48.374, o que representa um significativo aumento de 48,4%, bem superior ao crescimento
da população, que foi de 16,5% no mesmo período.
Anualmente são registrados aproximadamente 50.000 homicídios, o que representa 137 vítimas a cada dia do ano. Para se
ter uma idéia, segundo a ONG Internacional Iraq Body Count
(IBC), com sede na Grã-Bretanha, em 2008, o Iraque teve entre 8.315 e 9.028 mortes. As pessoas mortas a tiros ou executadas foram 56 por dia em 2006, 40 em 2007 e 14 em 2008.
Os dados mostram que a “carnificina brasileira” ultrapassou
todos os limites aceitáveis, e o que tudo isso tem a ver com
as drogas? Quase tudo, se considerarmos o óbvio. Quem financia a violência é o tráfico de drogas e quem o sustenta
é o usuário. E essa relação de mercado “legalmente” facilitada estimula a criação de territórios dominados pelo crime organizado.
Para reversão desse quadro precisamos destacar
algumas estratégias inadiáveis:
A primeira é a repressão ao crime com a quebra do ciclo
da violência. Experiências bem sucedidas em lugares como
Bogotá, Boston e Nova York mostram que a retomada de territórios em poder dos criminosos armados é pré-requisito
fundamental de uma estratégia exitosa de redução significativa da criminalidade violenta. A combinação de melhoria
de gestão com o aumento da repressão resulta numa grande elevação do número de prisões, sobretudo de assassinos
contumazes, e exige investimentos significativos na ampliação do sistema carcerário.
A segunda é avaliar os efeitos da descriminalização do uso.
Em 2006, o Brasil aprovou a lei 11.343 que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Dentre muitas
medidas ela diferenciou usuários de traficantes e possibilitou que o usuário não seja levado à prisão, mas esteja sujeito
a advertência, a trabalhos comunitários e a participação em
programas educativos.
Tem muito sentido diferenciar traficantes de usuários. Os defensores da descriminalização do uso alegam que os dependentes químicos devem ser considerados doentes, portanto
tratados na ótica da saúde pública, saindo, assim, da esfera

criminal.
Concordo em parte, mas sinceramente tenho dúvidas sobre
os efeitos benéficos deste marco legal. Primeiro porque as
pesquisas demonstram que enquanto o consumo de drogas
ilícitas no mundo tem se mantido estável, no Brasil a elevação é evidenciada. Segundo, porque alguns estudos revelam
que de cada 10 usuários, no máximo dois são considerados
dependentes, ou seja, aqueles que precisam de tratamento. Terceiro, porque definitivamente não dá para negar que o
“mercado negro” das drogas é uma atividade de atacado na
produção, mas de varejo na distribuição, cujo perfil do consumidor é composto majoritariamente por jovens da classe
média alta. Desta forma consolidando, assim, uma ampla e
articulada rede de distribuição e consumo em grande parte
do território nacional, onde traficantes, “aviõezinhos” e usuários se consolidam como engrenagens complementares do
crime.
Será que descriminalização do uso inibe ou estimula o consumo? Será que a descriminalização do uso encoraja ou desencoraja a libertação do vício? Será que a descriminalização
do uso prejudica ou facilita a vida do traficante? Precisamos
buscar essas respostas.
A terceira estratégia inadiável é uma forte política de prevenção. O sucesso de campanhas preventivas ao álcool e ao tabaco reforçam, a necessidade permanente de ações neste
sentido, que mostrem os riscos das drogas à saúde e seus impactos na violência urbana e na desagregação familiar.
A quarta, dentro da perspectiva da cidadania, é preciso reconhecer o acesso universal ao tratamento dos dependentes
químicos. Desta forma fechando os três pilares fundamentais
para a estruturação de uma política eficaz de combate as drogas: a repressão, prevenção e recuperação dos dependentes
químicos.
Rodrigo Chamoun
Deputado Estadual/ Presidente da Frente Parlamentar
Antidrogas

ENTREVISTA
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César Mattar Júnior
é eleito presidente da Conamp

César Bechara Nader Mattar Júnior nasceu no dia 7 de
outubro de 1968, em Beirute, capital do Líbano. É casado com Adriana Mattar, com quem tem dois filhos, Maria
Clara e César Neto. Graduou em Direito pela Universidade Federal do Pará aos 21 anos e possui pós-graduação
em Direito Processual Civil pela PUC/SP.
Membro do Ministério Público do Pará desde 1994, já foi
diretor regional Norte da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) de 2006 a 2008 e
2º vice-presidente e tesoureiro no biênio 2008/2010. É
titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal (Júri) de Ananindeua, região Metropolitana de Belém e presidente
da Associação do Ministério Público do Estado do Pará
(Ampep).
Em março, César Mattar será empossado como presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp) e ficará à frente da entidade até 2012.
A eleição foi realizada no dia 9 de dezembro, em Brasília.
A chapa Conamp Forte e Unida foi a única inscrita durante o processo eleitoral.

Aesmp - Como atua a Conamp e quais as
suas metas de gestão à frente da entidade?
A Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) foi fundada
em 1971. É a entidade de classe que congrega cerca de dezesseis mil membros do
Ministério Público dos 26 Estados da Federação, além do Distrito Federal e Militar.
Com tal espectro e envergadura, constitui
a maior instituição classista ministerial do
País. É responsável por aproximadamente
mil e trezentos proposições de interesse, direto ou indireto da categoria, mas sempre
tendo a sociedade como destinatária, e ora

em trâmite no Congresso Nacional, Senado,
Câmara, Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) e Supremo Tribunal Federal (TSF); além de outras ações ocorrentes
nos Estados e no DF, estas diretamente tuteladas pelas congêneres estaduais, como a
Associação Espírito-Santense do Ministério
Público (Aesmp), tão bem capitaneada pelo
amigo e incansável parceiro nas lutas e nos
embates políticos em Brasília, Almiro Gonçalves da Rocha.
Sob tal enfoque, nos é dado como missão e
metas perenes, a defesa dos direitos, princípios, garantias, autonomia e independência funcionais, prerrogativas, interesses e

reivindicações dos membros do Ministério
Público da União e dos Estados, ativos e inativos; o fortalecimento da instituição como
ente essencial à função jurisdicional do Estado; velar pela unidade institucional; promover a representação e a defesa judicial e
extrajudicial dos membros do MP; pugnar
pela mantença de remuneração condigna,
que assegure a independência funcional
dos seus membros.
Nossa gestão, contudo, há de ser marcada pelo estabelecimento de um canal permanente de diálogo interinstitucional
com o CNMP, Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) e com as demais
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lideranças ministeriais brasileiras, mas com
ênfase à necessidade de valorização do Legislativo como o mais legítimo Fórum Nacional de debates das grandes questões nacionais, estaduais e municipais, e que deve
ter as suas prerrogativas preservadas.
Também o aperfeiçoamento da estrutura
funcional, com incremento de pessoal nas
Assessorias Parlamentar e de Imprensa. O
estabelecimento de uma Assessoria Jurídica ampla, que possa atender aos anseios
dos associados afligidos em Brasília, seja no
CNMP ou nos Tribunais Superiores. A criação de periódico eletrônico, que possibilite o canal de comunicação direto e através
das congêneres estaduais, com todos os
associados da entidade, que precisam conhecer e se aproximar da Conamp; e a participação mais ostensiva das entidades estaduais nas articulações políticas da capital
da República. São ações nas quais já estamos trabalhando, antes mesmo de assumirmos o mandato. Nesse sentido, impõese que o MP, por suas entidades de classe,
seja eminentemente prepositivo. Talvez
por isso tenhamos reunido e contado com

O cidadão busca o
Estado para dar
satisfação às suas
necessidades prementes
e justas, e o aparato
estatal deve estar
disponível em todos
os segmentos.
o apoio do atual presidente, José Carlos Cosenzo, de São Paulo, em chapa única, presidentes de entidades de todas as regiões
do país, e o voto de 25, das 27 unidades federadas.
Na avaliação do senhor, o apoio das

E ntrevista

associações estaduais é fator essencial
para o crescimento da Conamp?
Quando foi realizado o processo eleitoral na
Conamp, fiz questão de ressaltar a cada líder e presidente de cada uma das associações estaduais, a importância da união de
todas as entidades em prol do fortalecimento nacional da instituição. O nome da
chapa não foi escolhido por acaso, pois engendrava o desejo contido nas manifestações habituais de cada entidade nas reuniões do Conselho Deliberativo.
Procurei e busquei o apoio de todas as associações que compõem a nossa associação
nacional, a qual, em verdade, possui o espírito de confederação. Com tal conformação,
por óbvio que a extensão de suas ações e
o alcance de seus resultados guardam sintonia direta com a base de sustentação que
todas as associações emprestam ao corpo
diretivo da Conamp, encarregado de coordenar as ações. Aliás, o exemplo levado a
efeito pela administração do presidente Almiro Gonçalves da Rocha, como reconhecido nas urnas em duas oportunidades no
Espírito Santo, hão de servir de paradigma
para as nossas ações futuras, como se prestaram ao reconhecimento de Almiro, futuro
presidente do Conselho Fiscal da Conamp,
como uma das maiores lideranças nacionais
do MP. Sob tal diapasão, contudo, é consenso no Conselho Deliberativo da instituição,
que devemos nos irmanar verdadeiramente também com os demais colegiados de líderes, a exemplo do CNPG, no sentido de
buscarmos aliados nos caminhos do Ministério Público que desejamos e os rumos da
instituição preconizada pela sociedade brasileira.
A Conamp tem trabalhado pelo poder
investigatório do MP. Como o senhor encara esse desafio?
O movimento contrário ao poder investigatório do MP é recorrente e ressurge sempre

que incomodamos alguém com força política, e se incomodamos, é porque estamos
agindo, e o fazemos por delegação constitucional da sociedade, destinatária dos
préstimos do Ministério Público. Não pretendemos usurpar atribuições de qualquer
categoria, muito especialmente da polícia, que detém a missão também constitucional de presidir e conduzir o inquérito
policial, mas apenas de promover investigações próprias e específicas, como dita a
constituição, inclusive com o fito de se promover o controle externo da atividade policial, uma de nossas missões mais relevantes. O tema, apesar de recorrente, hoje está
pacificado no Supremo Tribunal Federal,
que vem reiteradamente decidindo em reconhecimento ao poder investigatório do
MP, com públicas declarações favoráveis
de seu presidente, o ministro Gilmar Mendes. De mesma sorte, além da regulamentação do controle externo da atividade policial estabelecida pelo Conselho Nacional
do Ministério Público por força da Resolução nº. 20, de 28/05/2007. O Senado Federal, no bojo do PLS 1560/06 e da PEC 20/06,
também se ocupa de estabelecer os parâmetros dessa atuação, havendo entendimento do Ministério Público e das polícias
nesse sentido.
Como o senhor avalia a vedação do exercício da atividade político-partidária
para os membros do Ministério Público?
A intitulada cidadania passiva para os membros do Ministério Público foi abolida de
nosso ordenamento, sob a defesa intransigente de boa parte da instituição das épocas em que as vedações ocorreram, primeiramente quanto a eventuais candidaturas,
após estendida à própria filiação. A redação constitucional inicial já trazia tal vedação, mas excepcionava os casos previstos
em lei. No que pese o CNMP ter admitido
através da Resolução nº. 05/2006 o direito aos membros ingressos na carreira antes da EC 45/2004, tal exceção foi abolida.

E ntrevista

Registro importante merece o recente julgamento de uma colega do Pará, reeleita
prefeita de Santarém, que teve o seu registro deferido pelo Supremo Tribunal Federal,
após um prolongado embate judicial, que
findou por reconhecer a tese do direito à reeleição.
Cumpre observar, sob tal enfoque, que rigorosamente, todas as conquistas trazidas
ao texto constitucional de 1988 foram angariadas com a importante participação de
um número considerável de parlamentares constituintes, convencidos da relevância histórica, inclusive como instrumento
de resgate da cidadania, que o MP teria daquele momento em diante; mas é fato que,
se os membros do Ministério Público que
então serviam ao parlamento e à sociedade naquele momento não tivessem tutelado as ações, e a Conamp teve um papel absolutamente fundamental nesse trabalho.
Hoje o MP teria, certamente, outra feição,
talvez menos forte e menos pujante que a
atual, como denota a busca incessante de
nossas prerrogativas por outras categorias
e carreiras jurídicas não menos relevantes.
A história do MP e as dificuldades enfrentadas hodiernamente no parlamento, são testemunhos de que perdemos com a restrição. A tese de que precisamos resguardar a
imparcialidade dos membros do MP já não
se sustenta como único argumento. Perdemos importante espaço político e o que devemos pugnar é pelo estabelecimento de
critérios e requisitos rígidos para que a cidadania passiva seja retomada, suprimindo
tal capitis diminutio imposto aos integrantes de nossa carreira. Se assim não for, que
se imponha tratamento isonômico a todas
as demais carreiras de Estado e que atualmente buscam similitude de direitos com
o MP, sem que a tais direitos correspondam
deveres equivalentes.
O senhor referencia a necessidade
de um “canal permanente de diálogo

interinstitucional”. É preciso esse viés administrativo?
Não se trata, em verdade, de um viés administrativo, mas de uma imposição da realidade atual. À sociedade brasileira, como já
disse, é a maior destinatária de nossos préstimos, enquanto servidores que somos, não
interessa distinguir “Estados” dentro do Estado. Pouco importa se ela dialoga com um
promotor de Justiça, com um juiz de Direito, com um defensor público ou com a polícia Civil ou Militar. O cidadão busca o Estado para dar satisfação às suas necessidades
prementes e justas, e o aparato estatal deve
estar disponível em todos os segmentos. A
separação em organismos é fruto de uma
construção constitucional e administrativa
engendrada pelo Estado Brasileiro, e que
funciona de forma variada, consoante a realidade social de cada nação. Sob tal diapasão, no âmbito do Ministério Público, a
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, já busca construir internamente essa mentalidade em conjunto com
as congêneres estaduais como Associação
Nacional dos Procuradores da República
(ANPR), Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a Associação Nacional do Ministério Público Militar (Anmpm), Associação do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (Ampdft), mas
há espaço para redefinir a atuação do Estado, no âmbito externo, com a Magistratura,
Defensoria Pública, OAB e as Polícias.

O movimento
contrário ao poder
investigatório do MP é
recorrente e ressurge
sempre que incomodamos
alguém com força política,
e se incomodamos, é
porque estamos
agindo...
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O ano de 2010 promete ser difícil no âmbito Legislativo Nacional. Essa realidade
aumenta a responsabilidade da futura
diretoria da Conamp?
A existência do Ministério Público, notadamente o brasileiro, sempre foi marcada
por dificuldades. A construção da instituição como a entendemos hoje, na forma da
Carta Cidadã de 1988, foi fruto de uma engenharia marcada por sofrimento e trabalho árduo de gerações. Em 2010 não será
diferente, principalmente por ser um ano
de eleições majoritárias e proporcionais
nos níveis estadual e federal, mas será um
ano de reafirmação da importância do Ministério Público como instituição absolutamente necessária à garantia do estado democrático de direito. O MP rejuvenesceu e
talvez por isso carregue hoje o estigma trazido por parte ínfima do parlamento do cometimento de excessos, o que não reflete
a sua atuação, senão a título de exceção,
como em qualquer instituição ou poder.
Os abusos hão de ser repelidos de forma
direta e isolada onde quer que ocorram,
seja no Ministério Público, seja no Judiciário, no Executivo ou no Legislativo. Sob tal
prisma, impõe-se registrar que a Conamp
lidera hoje um movimento pela valorização do Parlamento como a “Casa do Povo”,
defendendo-o como o único foro adequado às discussões legislativas de alcance social, e combatendo as tentativas reiteradas
de usurpação de suas funções e atribuições
por outros poderes.
A nova Lei da Ação Civil Pública, o PLS do
Crime Organizado, o PL do Inquérito Civil,
as PECs das Férias e do Adicional por Tempo
de Serviço, dentre outras quase 1300 proposições darão a tônica do novo ano, como
outros foram os embates nos anos antecedentes, mas sempre em busca da modernização da instituição ministerial, de forma a
contribuir para que ela seja o berço de eficiência e presteza que a sociedade exige e
tem direito.

EVENTO

10

Festa em comemoração ao Dia
Nacional do Ministério Público
Para comemorar o Dia Nacional do
Ministério Público, 14 de dezembro, a
Aesmp organizou um jantar dançante
para os associados, familiares e convidados. O evento, comemorado nacionalmente por membros dos MPs de
todos os Estados, reuniu cerca de 600
pessoas, que se divertiram muito na pista de dança.
A festa foi realizada no dia 11 de dezembro, na sede social da entidade em
Ponta da Fruta, Vila Velha. A organização ficou por conta da cerimonialista
Carminha Carvalho, que caprichou na
ornamentação e proporcionou um ambiente agradável recheado de requinte
e glamour aos convidados.
O presidente da Associação EspíritoSantense do Ministério Público (Aesmp),
Almiro Gonçalves da Rocha, parabenizou os colegas do MP pelo trabalho brilhante, destemido e corajoso. Para ele,
“o melhor presente é o reconhecimento
do compromisso de cada um na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária”, destacou.
Em seguida, o presidente entregou uma
placa em homenagem à Maria Anete
Maurício, ex-funcionária, juntamente
com os ex-presidentes da Aesmp pelos
relevantes serviços prestados ao longo
de 30 anos à frente da entidade de classe como secretária.

Confira nas
fotos o
sucesso do
evento

EVENTO
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Três candidatos concorrem
ao cargo para procuradorgeral de Justiça do Estado
Três candidatos disputam o cargo para procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE): Fernando Zardini Antonio,
que concorre à reeleição, e os promotores de Justiça Zenaldo Baptista de Souza e Marcos Antônio Rocha Pereira. A eleição ocorrerá no
próximo dia 8 de março, das 9 às 17 horas, na rua Antonio Benedicto Amâncio Pereira, 350, Edifício Promotor Edson Machado, Enseada
do Suá, em Vitória.
A comissão eleitoral é formada pelos procuradores de Justiça José

Adalberto Dazzi, Catarina Cecin Gazele e Miriam Silveira. Após a
composição da lista tríplice, o governador Paulo Hartung escolherá
o novo chefe do MP. A posse está marcada para 3 de maio e o novo
procurador-geral de Justiça chefiará o MP no biênio 2010/2012.
Para deixar os associados por dentro das metas e propostas do novo
procurador-geral, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) realizou entrevista com os três candidatos ao cargo.
Veja abaixo um breve perfil e propostas de cada um:

Candidatos
Natural de Vitória, Fernando Zardini Antonio, atual procurador-geral de Justiça tem 42
anos. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduado em
Direito Penal e Processual Penal e em Inteligência de Estado e Segurança Pública. Membro do
Ministério Público há 19 anos, atuou como promotor de Justiça em várias comarcas e foi subprocurador-geral de Justiça Administrativa. De 2004 a 2006 foi secretário de Estado de Justiça.

Marcos Antônio Rocha Pereira, 40 anos, é natural de Vitória. Ingressou no Ministério Público em 27 de abril de 2000. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e pósgraduado em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade de Vila Velha (UVV). Já trabalhou nas
comarcas de Mucurici, Montanha, Rio Novo do Sul, Castelo, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Serra, Cariacica e Vitória. É promotor de Justiça substituto de Entrância Especial. Atualmente, é
titular na Promotoria de Justiça Cível de Vitória.

Nascido em Castelo, Zenaldo Baptista de Souza, 45 anos, graduou-se em Direito pela
Faculdade de Direito de Colatina. Ingressou no Ministério Público do Espírito Santo em 1992.
Atuou em várias comarcas do interior do Estado como Ibitirama, Ibatiba, Muniz Freire, Mimoso do Sul, Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, entre outras. Já integrou lista tríplice para desembargador do Tribunal de Justiça. Atua na Promotoria da Infância e Juventude
de Viana.
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Entrevista
Aesmp - O que motivou o senhor a disputar a eleição para o cargo de PGJ?
Fernando Zardini Antonio - O que nos
motiva é, sem dúvida, consolidar os avanços até aqui alcançados e buscar progressos institucionais ainda maiores. É um desafio que nos move no sentido de lutar pelo
contínuo aperfeiçoamento da instituição,
com vistas a desempenhar a defesa mais
efetiva dos interesses da sociedade.
Marcos Antônio Rocha Pereira - São vários
os motivos, mas estes são os principais: a)
Colocar-me a serviço dos colegas, da população do meu Estado e do meu país, eis que
defender as nossas prerrogativas, os nossos
direitos e deveres, é defender o interesse da
população, e em especial a mais carente; b)
Dar aos membros da instituição melhores
condições para exercerem as suas funções;
c) Procurar fazer a vontade de Deus.
Zenaldo Baptista de Souza – Todo Promotor de Justiça é um líder nato, todavia,
existem aqueles que acreditam que podem
fazer mais, sempre mais e, entre estes, eu,
modestamente, me incluo, ante a fé inquebrantável na evolução de nossa instituição,
ante a saga de meus colegas, que como eu,
escolheram esta carreira de servir à causa
pública e aos ideais de legalidade e de Justiça, com coragem e independência à defesa dos interesses sociais.
Qual avaliação que o senhor faz da atual gestão? Quais foram os avanços e que
pontos precisam ser melhorados?
Fernando Zardini Antonio - Seria deselegante de nossa parte simplesmente exaltar as conquistas de nossa gestão. Mas podemos citar dois pontos importantes: os
investimentos na área de recursos humanos, com a nomeação de servidores efetivos para auxiliar no âmbito administrativo, e as inovações tecnológicas, destinadas
a facilitar a atuação da instituição. Quanto
às melhorias, acrescentamos que estas serão constantes, em vista da própria dinâmica institucional.
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Marcos Antônio Rocha Pereira - Acreditamos que a atual gestão trouxe avanços
para a nossa instituição, tais como, a inauguração de novas sedes de Promotorias,
mas precisamos de muito mais, devendo
os seguintes pontos serem melhorados: a)
criação de cargo de assessor de Promotor
de Justiça, havendo orçamento para tanto; b) pagamento de direitos que venham
atingir ao maior número de colegas, dentre
eles o retroativo do subsídio; c) alteração na
Lei Complementar Estadual n.º 95/97, possibilitando o recebimento da gratificação
de acúmulo de função em qualquer hipótese, mesmo para os promotores de Justiça substitutos.
Zenaldo Baptista de Souza – A atual gestão teve avanços do ponto de vista da
questão remuneratória e da estruturação
das sedes físicas das Promotorias de Justiça. Todavia, no âmbito administrativo, ainda é preciso estabelecer critérios objetivos
para distribuição dos Promotores Substitutos, criar procedimentos que agilizem
as atividades funcionais dos Promotores
de Justiça, com a implantação de sistemas
de informática, distribuir melhor as funções das Promotorias de Justiça, otimizando ainda mais os serviços dos Promotores
de Justiça, readequar o plano de gratificações por funções executadas, conferindo
gratificação aos coordenadores de Promotorias e àqueles que acumulam Promotorias Cumulativas e da mesma área, continuar implantando e aumentando a estrutura
administrativa das Promotorias, movimentação na carreira, capacitação e treinamento de servidores e membros do MP, visando
uma administração de resultados.

do tempo serão feitos realinhamentos e
adaptações de forma a enquadrar os planos ao perfil dinâmico do Ministério Público. Será um grande desafio cumpri-lo e
cobrar seu cumprimento por parte dos setores envolvidos.
Marcos Antônio Rocha Pereira - Entendemos que o objetivo primordial é o fortalecimento da instituição, para que ela possa
ocupar definitivamente o seu espaço delineado no contexto constitucional. No que
tange as estratégias, estas devem ser voltadas para a consolidação das garantias,
prerrogativas e direitos dos membros do
Ministério Público. Assim, teremos como
prioridade, a prestação cada vez maior de
serviços de qualidade para a população, já
que na realidade a sociedade esta encontrando na instituição, sua última esperança.
Zenaldo Baptista de Souza - Entendemos
que este é um assunto importante a ser debatido com toda a classe, que deve, organizadamente, buscar cumprir sua função
constitucional da forma mais eficiente possível. De fato, diversas são as áreas que necessitam de uma atuação ministerial prioritária. É possível citar, por exemplo, no
âmbito da atuação judicial e extrajudicial,
o controle das políticas públicas de saúde e de educação, a repressão ao crime organizado, o controle do tráfico de drogas,
o combate à corrupção e a luta pelo meio
ambiente sadio. Administrativamente, é
preciso continuar investindo em tecnologia e na profissionalização da estrutura. De
todo modo, a união é a melhor estratégia,
pois só será possível o atingimento de qualquer objetivo se toda classe estiver comprometida com o plano de ação.

Em sua opinião, quais objetivos e estratégias de atuação institucional devem
ser priorizados pelo procurador-geral de
Justiça no próximo mandato?

Quais estratégias institucionais poderiam reforçar a credibilidade e legitimação social em favor da atuação do Ministério Público e da realização de seus
objetivos constitucionais?

Fernando Zardini Antonio - Na verdade, já
existe um Planejamento Estratégico do Ministério Público, uma ferramenta de gestão
elaborada com a participação de membros
e servidores que contempla metas de médio e longo prazo a serem cumpridas pela
instituição. No momento, o Planejamento
Estratégico encontra-se em fase de plena
implementação, sendo que com o passar

Fernando Zardini Antonio - Acreditamos que a chave para reforçar a credibilidade e a legitimação social da atuação
ministerial está na aproximação com a sociedade. Somente assim poderá o Ministério Público ser a caixa de ressonância de
seus anseios. Aliás, vale lembrar que o distanciamento traz prejuízos não só para a
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população, mas também, para o próprio
Ministério Público, com a perda de legitimidade e de prerrogativas outrora exclusivas.
Marcos Antônio Rocha Pereira - Destacamos a realização de eventos envolvendo os
conselhos de direitos, escolas, associações
de moradores, igrejas e outros, visando dar
visibilidade e conhecimento das ações do
Ministério Público. Ainda mais, manter contato com os meios de comunicação, para
que se tornem parceiros da instituição na
realização de seus objetivos. Finalmente,
oferecer aos membros condições para atingir os seus fins, tais como a disponibilização
de pessoal técnico para assessorar os Promotores de Justiça.
Zenaldo Baptista de Souza - O Ministério Público sempre foi uma instituição com
uma excelente aprovação social. As pesquisas de opinião, normalmente, apontam o
Ministério Público como uma das instituições mais confiáveis do País. É preciso buscar refletir sobre este dado. Na verdade,
esta análise decorre de múltiplos fatores,
como, por exemplo, as ações de impacto
desenvolvidas pela instituição e a histórica
aproximação com a sociedade. Assim, este
reconhecimento social deve sempre fazer parte das estratégias institucionais, até
mesmo porque auxilia o Ministério Público
na efetivação de suas funções e de seus objetivos constitucionais. Para tanto, entendemos que seja preciso investir, cada vez mais,
numa atuação em parceria com a sociedade, ouvindo-a nos procedimentos administrativos, através das audiências públicas, e
informando-a publicamente, por meio de
divulgações de dados e relatórios, sobre as
ações desenvolvidas pela instituição.
Como o senhor vê as críticas dirigidas ao
MP quanto à propositura de ações que
pretendem impor ao Estado a realização
de políticas públicas que oneram os cofres públicos? Em outras palavras, considerando a tensão entre separação de
poderes e defesa dos direitos fundamentais, quais os limites e possibilidades da
atuação do MP na seara do controle judicial de políticas sociais?
Fernando Zardini Antonio - Em nosso ver,
as críticas são injustas, fruto de incompreensões com o novo. A propositura de ações
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buscando induzir políticas públicas é uma
orientação firmada em âmbito nacional,
que objetiva inserir o Ministério Público
no contexto de ações que gerem reflexos
no interesse coletivo. Todavia, é necessário agir com cautela, de modo a não confundir essas ações com aquelas destinadas
aos agentes políticos detentores de mandato eletivo. De toda sorte, é bom ressaltar que toda e qualquer discussão na busca
de soluções que atendam ao interesse público são louváveis e receberão o apoio merecido.
Marcos Antônio Rocha Pereira – Acreditamos primeiramente que estas críticas devem ser objeto de reflexão para os
Membros da instituição. Muitas vezes o Promotor de Justiça deseja resolver com a propositura de ações, demandas sociais reprimidas por séculos, gerando conflitos com
o Estado, que não possui condições materiais de atender todas as demandas de maneira imediata.
A nossa constituição cidadã elencou diversos direitos, sem colocar a fonte orçamentária para efetivá-los, neste diapasão entendemos que o diálogo maduro, que não é
sinônimo de subserviência, é a melhor solução. Temos que fazer um trabalho de conscientização política com aqueles que fazem
tais críticas, no sentido de demonstrar a importância de tal parceria, já que o Ministério Público é a voz daqueles que possuem
direitos reprimidos.
Zenaldo Baptista de Souza - Este é um
ponto importantíssimo do debate. Sabemos que o perfil constitucional do Ministério Público mudou muito com o surgimento da Constituição de 1988, e que uma das
maiores missões institucionais é tornar a
Magna Carta realidade para todos os brasileiros. Com certeza, em alguns pontos específicos, esta atuação institucional será
alvo de criticas por diversas parcelas da população, que lutam para a manutenção do
status quo. O controle de políticas públicas
é um destes pontos. E neste sentido, na verdade, não deveria ser uma luta contra a instituição, mas contra a própria normatividade da Constituição, que estabelece estes
compromissos do Estado. O Ministério Público somente cumpre com o seu papel traçado no plano constitucional. O cuidado
que devemos ter é o de não exercermos estas atribuições de forma abusiva, pois não

podemos desconsiderar a atuação dos demais poderes, que devem ser incentivados
e forçados a cumprir eficazmente com o
seu próprio papel.
Como o senhor avalia e quais as propostas acerca da unidade institucional no
MPES, especialmente em relação aos
membros que exercem suas funções perante graus de jurisdição distintos (1º e
2º graus)?
Fernando Zardini Antonio - Entendemos que o Ministério Público deve funcionar como um sistema, não de forma compartimentada. A atuação deve ser focada
no todo, não na parte. É nesse sentido que
estamos trabalhando e pretendemos continuar: equipando a instituição dos mecanismos necessários, dotando-a de meios
humanos e tecnológicos para facilitar a comunicação entre as áreas de execução de
primeiro e segundo graus.
Marcos Antônio Rocha Pereira - O Ministério Público é uno, entretanto os seus
membros possuem autonomia funcional.
Desta forma, o posicionamento do Ministério Público de 1º grau, não vincula o de
2º grau e vice-versa, entretanto, acreditamos que seja necessária a criação de mecanismos visando uma unidade, diferente de
uniformidade, que se concretizará, com o
diálogo, oportunizando ao Promotor de 1º
grau de defender as suas idéias no 2º grau,
sem, entretanto retirar a prerrogativa e autonomia do Procurador de Justiça.
Zenaldo Baptista de Souza - A melhor e
maior estratégia que precisamos adotar é
um pacto de união institucional. A história
demonstra sempre que aqueles que conseguiram abrir mão de interesses pessoais em
prol de um objetivo maior puderam desfrutar de vitórias magníficas. O momento atual
de ataques explícitos e implícitos contra o
Ministério Público não permite o descuido
institucional em relação a este ponto. É preciso criar e incentivar canais de comunicação institucional, facilitando o diálogo entre
todos os membros da instituição, de forma
a possibilitar a redução e a eliminação dos
desentendimentos entre os membros, na
plena conscientização de que todos nós
devemos integrar uma só vanguarda: a de
amor à instituição que prima pelo combate
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às desigualdades sociais e a plena justiça,
coroando o reencontro da nação com a democracia. A comunicação deve ser aberta para que os posicionamentos possam
ser clarificados e esclarecidos. Só assim sairemos fortalecidos, pois a riqueza de nossas diferenças somente é demonstrada na
soma de nossas forças.
A Promotoria Criminal é a mais presente
na memória do povo, quando se menciona o MP, mas mesmo assim tem sido, ao
longo dos anos, alijada do processo de
aperfeiçoamento institucional, que tem
privilegiado outros setores da instituição. Se eleito, o senhor pretende investir
na Promotoria Criminal, de modo a torná-la mais dinâmica e eficaz?
Fernando Zardini Antonio - Os investimentos já estão sendo feitos. Podemos
mencionar a recente inauguração da nova
sede da Promotoria Criminal de Vitória, totalmente reestruturada, contando com gabinetes individuais para cada Promotor, o
que se reflete em melhores condições de
trabalho. Mas os investimentos não vão parar por aí. Pretendemos modernizar ainda
mais as Promotorias Criminais de todo o Estado, investindo em tecnologia, aumento
de pessoal e melhorias estruturais.
Marcos Antônio Rocha Pereira – Entendemos que as Promotorias devem ter tratamento igualitário. Assim, diante de possíveis
distorções, iremos recuperar a isonomia entre as Promotorias, até mesmo porque elas
fazem parte do corpo institucional, em que
todas são importantes.
Zenaldo Baptista de Souza - Sinceramente, acreditamos na atuação una do Ministério Público. Não consegui fazer uma divisão
institucional entre as atribuições cíveis e criminais. O investimento em qualquer área
da instituição é um investimento no todo. É
preciso, então, olharmos as necessidades. O
incremento das funções cíveis não devem
gerar o esquecimento das necessidades
das funções criminais. Acreditamos que a
implantação de programas de informática
mais sofisticados, por exemplo, podem dinamizar bastante as atividades das Promotorias Criminais, com o envio de relatórios
automáticos, a comunicação diária de excesso de prazos e a informação automática

de prazos prescricionais e decadenciais. Na
verdade, um dos desafios de toda instituição é diminuir os trabalhos burocráticos, de
forma a liberar os membros para a sua verdadeira atuação.
A ampliação do quadro de promotores de Justiça sempre esteve na lista de
prioridades das últimas gestões, mas até
o momento não se conseguiu realizar o
tão esperando concurso. Que ações o senhor pretende implementar para atingir
este objetivo?
Fernando Zardini Antonio - Já foi deflagrada a fase interna do tão aguardado concurso público. Para realizar o concurso, já
foi contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – Cespe/UNB. A comissão de concurso
recebeu o edital formulado pelo Cespe e fez
uma avaliação crítica de alguns pontos. Tão
logo o Cespe responda aos questionamentos da comissão, o certame terá o seu prosseguimento, com a publicação do Edital.
Marcos Antônio Rocha Pereira – Primeiramente vamos dar prioridade ao pagamento dos direitos ainda pendentes aos colegas que estão na carreira. Estabeleceremos
também critérios de concursos anuais, ainda que sejam com número reduzido de vagas, visando oxigenar o Ministério Público,
a exemplo do que é feito no MPF. Temos
que criar condições para que os Promotores Substitutos saibam que situação deles
é temporária, não se perdurando como no
presente. Ao colocar no planejamento estratégico concursos anuais, evitaremos o
uso político do concurso como forma de
possíveis pressões aos Promotores Substitutos.
Zenaldo Baptista de Souza - Com a recente publicação do contrato celebrado entre
o Ministério Público e uma instituição de
âmbito nacional, entendemos que as ações
que devam ser implementadas estão relacionadas diretamente com a agilização do
processo. Sabemos que este é um desejo
de toda a classe, que se encontra repleta de
acumulações de funções, necessitando, assim, de acréscimo em seu quadro. Cremos
na necessidade de aprovação de maior número de candidatos, mesmo com a eventual lista de reservas, em face da estrita
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observância da LRF, pois é sabido que os
gastos com a realização de um concurso
são grandes. Entendemos, também, que
este deva ser um processo transparente,
em que toda a classe deve ser devidamente informada sobre a tramitação do concurso, evitando informações desencontradas e desejos frustrados. O compromisso,
então, é pela agilidade e pela transparência no processo de ampliação do quadro de
membros.
A LRF limita em 2% da receita corrente líquida do Estado às despesas do Ministério Público. O senhor acredita que este
índice é suficiente para que a instituição
possa cumprir, com eficiência e eficácia,
a sua missão constitucional?
Fernando Zardini Antonio – O ideal seria
que este limite fosse superior ao atualmente existente. Como, entretanto, essa discussão já se protrai ao longo dos anos, a administração superior tem que ser criativa,
cercando-se de cautelas e gerando mecanismos que diminuam seu endividamento
e permitam que não faltem, a membros e
servidores, os recursos necessários ao cumprimento de nossos compromissos constitucionais. Neste particular, o Ministério
Público do Estado do Espírito Santo tem
uma grande vantagem por ter uma estrutura enxuta, tanto que, mesmo com a crise
mundial, que implicou sensível baixa na receita corrente líquida do Estado, conseguimos manter o índice de 1,51%, o que nos
dá uma substancial margem de folga para,
com cautela e responsabilidade, crescermos ainda mais.
Marcos Antônio Rocha Pereira - A garantia dos 2% (dois por cento) foi um grande
avanço para o Ministério Público. Temos
sim que nos preocupar em não inchar órgão com despesas correntes fixas, para
que sempre possamos ter margem de gerência, de tal sorte que seja possível ter
disponíveis os recursos para pagarmos os
direitos dos membros, visando uma eficiência e eficácia funcional, nos serviços a
serem prestados a população. Com pendências de ordem administrativa e funcional, a economia a ser alcançada deverá
ser destinada a quitar estes débitos.
Zenaldo Baptista de Souza - A luta de
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qualquer instituição pública deve ser pela
otimização do seu serviço. Mais do que buscar aumentar receitas, devemos aprender a
utilizar melhor os nossos recursos, buscando soluções criativas dentro da nossa própria estrutura funcional e administrativa.
Esta limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal nos convoca a isto. Devemos sempre pensar que um limite deve
existir e ser exigido, pois sabemos que é da
essência do nosso sistema o limite e o controle. Entretanto, se as correções orçamentárias e administrativas demonstrarem que
este limite afeta diretamente o desempenho das funções ministeriais, cerceando a
sociedade de seus direitos, este limite deve
ser revisto em prol da tutela dos direitos
fundamentais de toda a sociedade.
Qual a opinião do senhor sobre os seguintes assuntos:
Fernando Zardini Antonio –
a) Eleição direta para PGJ
Somos entusiastas desse movimento, na
medida em que privilegia, por meio de instrumentos democráticos, os verdadeiros
anseios da classe.
b) Filiação partidária por membros do
MP
Posicionamo-nos de modo favorável. Com
o papel de destaque alcançado pelo Ministério Público, é importantíssimo que a instituição amplie sua representação política,
não na busca por privilégios, mas para consolidar garantias e prerrogativas funcionais,
tendo por fim último a promoção do melhor resguardo dos interesses da coletividade.
c) Político ficha-suja
O maior dos mecanismos da democracia,
a representação política, não pode ficar na
mão de indivíduos sobre os quais repouse
dúvidas acerca de seu caráter e honestidade. Uma instituição que se quer porta-voz
da sociedade não pode se abster de combater males com os quais a população não
suporta mais conviver. O chamado político
ficha-suja é uma dessas chagas que merecem a firme atuação ministerial.
Marcos Antônio Rocha Pereira a) Eleição direta para PGJ
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Somos a favor da mudança do texto constitucional, para que possamos escolher com
total independência o Procurador-Geral de
Justiça.
b) Filiação partidária por membros do MP
Foi um retrocesso a vedação aos membros
da instituição de serem candidatos a cargos eletivos, já que além de estarmos quase sem representação nas Assembléias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado
Federal, estamos a mercê daqueles que se
encontram processados pelo Ministério Público. Estes em alguns casos acabam apresentando projetos de lei visando à retirada
de direitos, garantias e prerrogativas da instituição. Hoje se verifica que outras carreiras
como da Defensoria Pública, da Polícia Civil e Militar, conseguem representação política e o Ministério Público fica a margem
do processo.
C) Político ficha-suja
Subscrevi a campanha que culminou com
a apresentação do Projeto de Lei de iniciativa popular e via de conseqüência, entendemos que a proposta é salutar para nosso
país. Vamos mais além, caso seja Procurador-Geral de Justiça, assumimos o compromisso de dar mais efetividade às Promotorias com atribuição em improbidade.
Zenaldo Baptista de Souza a) Eleição direta para PGJ
Essa é uma bandeira de luta de toda a classe. É o sonho de todo membro do Ministério Público que haja eleição direta do seu
procurador-geral, assim como é nos cargos
do Executivo. Por ser uma instituição independente e autônoma, garantias imprescindíveis para o pleno e fiel desempenho
das funções que lhe são conferidas, entendemos que a escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo chefe do Poder Executivo, não se concilia com referidas garantias.
Portanto, defendemos que essa independência seja consagrada com a eleição direta pela classe.
b) Filiação partidária por membros do MP
É uma questão importante para ser debatida. A Emenda Constitucional de nº. 45/2004
promoveu incontáveis mudanças constitucionais, dentre elas, modificou o art. 128,
§ 5º, II, letra “e”, retirando todas as ressalvas que eram feitas à vedação do exercício
de atividades político-partidárias por parte

dos membros do Ministério Público. Entendemos que a instituição ficou prejudicada,
pois nossa representatividade está comprometida e os “inimigos ocultos” do Ministério Público continuam a exercer mandatos eletivos. Somos contra a utilização do
cargo para eleição, pois o mesmo deve ser
eleito pelos seus próprios méritos.
C) Político ficha-suja
Infelizmente a tese não vingou nas eleições
municipais de 2008. Existe um anteprojeto
de lei de iniciativa popular que exige que
candidatos a cargos eletivos tenham “ficha
limpa”. Entendemos que a iniciativa popular
veio em boa hora, até porque todos aqueles que participam do processo eleitoral devem pautar sua conduta no sentido de preservar a lisura do pleito eleitoral. Portanto,
deve ser levado em conta não só a conduta
do candidato durante o processo eleitoral,
mas também a sua vida pregressa, possibilitando excluir definitivamente o político
corrupto dos pleitos eleitorais do País.
Em caso de revogação da resolução nº.
012/2004, qual será o posicionamento
do senhor para com as mães promotoras
de Justiça em período de aleitamento?
Fernando Zardini Antonio – As mães Promotoras de Justiça em período de aleitamento merecem da instituição uma atenção especial. O grande desafio nesse
debate é conciliar os interesses das mães,
que de forma alguma podem ser desprezados, com os interesses institucionais. Entendemos também, que a preservação da estabilidade familiar, que obviamente envolve a
saúde dos filhos, é fundamental para a realização de um trabalho de qualidade. Temos
a certeza de que esta discussão receberá
do Colégio de Procuradores de Justiça, foro
competente para deliberar sobre o assunto,
o cuidado necessário para que restem atendidas as expectativas de todos.
Marcos Antônio Rocha Pereira - Entendemos que a Resolução é muito justa e ao
invés de revogá-la, deveríamos sim, estender o prazo nela contido. Não podemos esquecer que a lei n.º 8.069/90, prevê que a
criança e o adolescente são prioridades absolutas. Ao se defender esta prerrogativa,
não se está dando privilégio as promotoras,
mas sim defendendo o direito da criança.
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Somos exigentes para cobrar que o ECA
seja respeitado. O direito à vida é amplo e
amamentar é um ato de proteção à criança.
Finalmente se a Resolução vier a ser revogada, vamos apresentar proposta de alteração da legislação, visando convocar as
Promotoras de Justiça em período de aleitamento, para ficarem a disposição do gabinete do PGJ e lá exercerem suas funções.
Zenaldo Baptista de Souza - Somos contra a revogação desta resolução, além de
representar uma conquista da classe, sabemos que a questão do aleitamento materno, dado a sua importância, é incentivado
pelo Ministério da Saúde, pois é fator básico para redução do câncer de mama, protege a mulher contra a osteoporose, além de
ampliar a intimidade entre mãe e filho, sem
contar os benefícios à criança, que com certeza, ameniza as demandas de constantes
internações. Com certeza, seria um retrocesso. Mesmo porque, trata-se de questão
de saúde e saúde é dever do Estado.
Qual o posicionamento do senhor sobre
a remuneração ou compensação de plantões judiciários dos promotores de Justiça, em especial os do interior que, via de
regra, realizam um plantão por mês?
Fernando Zardini Antonio – Somos plenamente favoráveis. Basta lembrar que no
início da atual gestão editamos ato implementando folga compensatória para os colegas que cumpriram escala de plantão.
Ocorre que tal deliberação foi revogada
pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Continuamos, entretanto, a buscar
soluções que possam efetivamente compensar os colegas que estiverem nessa situação.
Marcos Antônio Rocha Pereira - Na realidade os promotores do interior realizam,
na sua grande maioria, mais de um plantão
por mês. Trabalho extraordinário deve ser
remunerado ou existir uma forma de compensação, como acontece na Magistratura
Estadual. Não podemos ter tratamento diferenciado.
Vamos estudar uma forma de viabilizar
esta situação, de maneira a que todos tenham este direito. Caso não consigamos
viabilizar o pagamento ou a compensação,

pensamos que possa ser discutida com a
classe a criação de “Comarcões” para fins
de plantões, evitando que haja repetição
de promotores nos plantões, e via de conseqüência, uma distribuição justa do trabalho para todos.
Zenaldo Baptista de Souza - Deve ser remunerado. Ora, não é justo que o membro
da instituição deixe seu lazer junto com sua
família em dias que seriam próprios para tal
finalidade e não venha auferir uma recompensa sobre tal sacrifício e esta recompensa, por questão de lógica, deve ser financeira, pois como aprendemos até nas Sagradas
Escrituras, digno é o obreiro de seus salários. Temos consciência, outrossim, de que,
com a evolução do Ministério Público Brasileiro, não se faz necessário tamanho sacrifício de seus membros.
A Constituição Federal de 88, que ampliou o leque de atuação do MP brasileiro, garantindo sua independência e autonomia funcional, completou 21 anos.
Quais são os desafios, principalmente
em nível estadual, que ainda precisam
ser enfrentados para a instituição cumprir plenamente o seu papel constitucional?
Fernando Zardini Antonio – Muito embora tenhamos presenciado uma importante
evolução do Ministério Público enquanto
instituição democrática, alguns pontos, em
nosso sentir devem merecer especial atenção na busca por melhores condições de
atuação. Entendemos que é vital dotar as
Promotorias de Justiça dos recursos humanos necessários para auxiliar os membros,
assim como instituir Assessorias Técnicas
especializadas para prestar suporte processual em diversas áreas do conhecimento, como engenharia, contabilidade, tecnologia da informação, em matéria ambiental,
dentre outras.
A verdade é que o Ministério Público é uma
instituição em constante evolução. Temos
de estar atentos às crescentes demandas
sociais, para, lançando mão de nossos instrumentos legais, podermos dar as respostas à sociedade de forma célere, priorizando
o diálogo e preservando nossas garantias e
prerrogativas constitucionais.
Marcos Antônio Rocha Pereira - Os
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desafios são inúmeros, mas acredito que
dentre eles podemos destacar o de aproximar cada vez mais o Ministério Público da
sociedade, seja por meio dos Conselhos de
Direitos, Associações, Igrejas e outros. Precisamos dar maior visibilidade à instituição
em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos seus membros. Outro fator importante é
dar capacidade estrutural para que os seus
membros desempenhem suas funções, tais
como a criação de cargo de Assessor de
Promotor de Justiça.
Zenaldo Baptista de Souza - A nível estadual, devemos reforçar nossa representação institucional junto aos poderes constituídos, no sentido de debatermos as reais
necessidades ministeriais. Ora, é voz corriqueira na classe, em todo o Brasil, a necessidade de mudar as regras na escolha do Procurador-Geral de Justiça, extinguindo-se
a formalização da lista tríplice, mas não se
tem notícias de trabalho dirigido à bancada federal de nosso Estado, objetivando às
mudanças em nossa Carta Magna, o que se
faz necessário.
Por outro lado, temos que encetar nossas lutas de forma ampla, mas, na verdade, além do combate aos criminosos que
insistem em andar às margens da lei, haveremos de estreitar nossos trabalhos na
fiscalização e proteção ao meio ambiente, que ainda clamam por maior efetividade, o combate diturno à improbidade administrativa, não somente no ajuizamento
de ações civis públicas, mas nas orientações aos gestores, como forma de prevenção, mesmo método que deve ser observado no que tange às políticas públicas, além
de apressarmos nossos passos em direção a
uma maior identificação com as comunidades, mediando o intercâmbio jurídico político entre os poderes.

Nestas páginas, as
respostas dos candidatos foram mantidas na íntegra sem
sofrer nenhum tipo
de alteração
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EVENTO

Aesmp encerra 2009 com
confraternização
A Associação Espírito-Santense do Ministério Público
(Aesmp) promoveu um almoço de confraternização de final
de ano. Mais de 250 pessoas, entre associados e seus familiares, colaboradores e convidados, compareceram na sede
social, localizada em Ponta da Fruta, Vila Velha, numa agradável tarde de dezembro (dia 5).
A festa foi animada com muita música ao vivo e sorteio de
brindes. Além disso, os convidados puderam degustar de
um buffet composto por churrasco, mesa de frios, entre ou-

tros. O descontraído encontro teve como objetivo fortalecer
a relação entre os membros e confraternizar, ao final de um
ano cheio de atividades.
Na ocasião, os associados também participaram da campanha “Natal Solidário”, realizado pelo Centro de Apoio à
Infância e Juventude (Caij), com o apoio da Aesmp. Foram
arrecadados vários brinquedos para presentear crianças e
adolescentes carentes da Grande Vitória.

EVENTO
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