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É com muita satisfação que chegamos à décima edição do informativo Aesmp em Foco.
Nele, vamos falar de posses, aposentadoria, saúde, realizações, conquistas, entre outros
assuntos de interesse associativo. Para começar, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) teve a honra de se pronunciar, pela primeira vez, na sessão solene de posse de um procurador-geral de Justiça: Fernando Zardini Antonio, reconduzido de forma democrática ao cargo de chefia do Ministério Público capixaba no dia 3 de
maio. Ao colega, desejamos que prevaleça o trabalho sério, ético e competente e que
continue buscando a excelência nos serviços prestados à população com o objetivo primordial de melhor atendê-la.
Aqui, vale a pena destacar ainda a solenidade de posse dos novos diretores da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), da qual também faço
parte, agora, na presidência do Conselho Fiscal. A sessão solene aconteceu no dia 30 de
abril, na cidade de Belém/PA. Felicitamos os colegas da diretoria, principalmente, César Mattar Jr., atual presidente da Conamp, e desejamos que os propósitos e ações sejam concretizados com êxito nestes próximos dois anos de gestão à frente da entidade.
Nesta edição, confira ainda, a entrevista do procurador de Justiça e membro do Conselho Superior do Ministério Público, Fábio Vello Corrêa, eleito pela segunda vez pela
classe no dia 10 de maio, sendo o mais votado.
Outro assunto que merece destaque e vai levar você de volta ao passado é a matéria com a procuradora de Justiça Mônica Cristina Moreira Pinto, aposentada no dia 25
de março. Não deixe de conferir trechos da sua biografia. Ela conta os bons e maus momentos vivenciados durante a trajetória no MPES, o prazer pela profissão, além de incentivar os iniciantes na carreira.
Ainda na página Espaço livre, criada nesta edição, conheça o talento literário do promotor de Justiça aposentado Vicente Nolasco Costa, cujo belíssimo poema “Gratidão”
emociona e toca a alma, bem como do promotor de Justiça Luiz Antônio de Souza Silva,
que escreve a crônica “Minha Pitangueira”. Imperdível!
A conquista de ideais só é possível por meio de luta, união e força. Como diz o poeta alemão Bertolt Brecht: “Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há
os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis.” Desejamos a todos, especialmente aos empossados em seus respectivos cargos, sucesso na nova gestão, na certeza
de um futuro cheio de conquistas e realizações. E que sejamos como os imprescindíveis
em nossas atividades, sonhos e ideais.
Boa leitura!
Almiro Gonçalves da Rocha
Presidente da Aesmp
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▪ Presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves

da Rocha, discursa em sessão solene de
vitaliciamento dos promotores de Justiça

Promotores de Justiça recebem
certificado de vitaliciedade
Quarenta e quatro promotores de Justiça foram vitaliciados no quadro do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a cerimônia, realizada no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no último dia 19 de
março, o Conselho Superior do MP entregou
para cada um o certificado de vitaliciedade.
Para o procurador-geral de Justiça Fernando Zardini Antonio, é importante prestigiar sessões solenes como o vitaliciamento dos promotores de Justiça. “Na vida, há
momentos de vitórias que devemos come-

morar. Esta data solidificou o reconhecimento do trabalho e desempenho das funções dos colegas promotores”, salientou.
Em seu discurso, o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha,
parabenizou os vitaliciados pela conquista
profissional e contribuição na construção
do Ministério Público capixaba, destacando que a cerimônia representou a consolidação de suas carreiras.
“Esta solenidade marcou mais um pas-

so na jornada de vocês, que passaram, oficialmente, a integrar os quadros do MP,
com direito aos predicamentos da carreira
previstos na Constituição. O vitaliciamento é a plenitude das nossas garantias. Após
dois anos de idas e vindas nas comarcas,
tenham a certeza de que estão mais maduros e conscientes de que é preciso unir
forças e trabalhar com o pensamento voltado para a construção de uma instituição
mais atuante, dinâmica, solidária, participativa e democrática”, ressaltou Almiro.

O que eles dizem sobre o vitaliciamento
“Ganharavitaliciedadefoiummomento
muito especial, pois serviu como prova
de que todos os colegas deste último
concurso estão aptos a seguir exercendo a
função de promover Justiça. É prazeroso
perceber que seu trabalho é reconhecido
como valoroso e eficaz na proteção da
população e do Direito. Para mim, essa
conquista serve como combustível para
continuar.Nãoéhoradeacomodação,mas
de transformação, seja de nós mesmos,
seja da sociedade, por meio do nosso
trabalho. Além disso, o aperfeiçoamento
das prerrogativas constitucionais nos

concede garantias e, o mais importante, maior
responsabilidade com a função”. Promotor
de Justiça Franklin Gustavo Botelho Pereira
“Mais do que o reconhecimento do resultado ético-profissional do trabalho, desempenhado com afinco desde o primeiro dia de
atuação funcional, o vitaliciamento reforça
o compromisso e traz a segurança necessária ao exercício diário, doravante, da promoção da Justiça, enquanto expoente máximo
e fim precípuo das atribuições ministeriais.
A maior satisfação pessoal consiste em conquistá-lo junto com colegas de memoráveis

qualidades pessoais e profissionais - os
quais tenho orgulho de ter como amigos.” Promotora de Justiça Paula Moraes Ribeiro de Freitas
“Foiummomentodeextremaimportância
para mim, pois cumpri mais uma etapa
nessa,aindalonga,carreirajuntoaoMPES.
O vitaliciamento representa a conquista
formal de uma garantia constitucional, a
qual confere aos membros do ‘Parquet’
maior segurança e tranquilidade no
exercício de suas atribuições”. Promotor
de Justiça Rodrigo Monteiro da Silva

A Escola Superior do Ministério Público
(Esmp), por meio da Associação EspíritoSantense do Ministério Público (Aesmp),
promoveu palestra sobre o Projeto de Lei
nº 5.139/09, que trata da Ação Civil Pública para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. As mudanças na lei facilitariam a ação pública, o
instrumento legal para processar políticos
e grandes empresas, por exemplo.
Ministrada por Humberto Dalla Bernardina de Pinho, promotor de Justiça, mestre
e doutor em Direito pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde é
professor adjunto de Direito Processual Civil (especialização, mestrado e doutorado)
e da Universidade Estácio de Sá (Unesa),
a palestra aconteceu no auditório da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

▪ Professor Humberto Dalla Bernardina

de Pinho e a promotora Izabel Cristina
Salvador Salomão

Na ocasião, o projeto, de autoria do
deputado Antônio Carlos Biscaia, foi rejeito pela Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania (CCJ) por maioria (17 votos
a 14). “A decisão foi, sem dúvida, política, e atendeu a um lobby muito intenso de setores do empresariado. O projeto
continha avanços significativos em pontos que hoje são responsáveis pela falta
de efetividade do sistema nas ações civis públicas. Penso que houve um medo
infundado de que ele (projeto) pudesse
gerar um aumento de poder do juiz e do
promotor”, avaliou Pinho.
Além do presidente da Aesmp, Almiro
Gonçalves da Rocha, participaram do encontro a promotora de Justiça e diretora
da escola Esmp Izabel Cristina Salvador
Salomão, os promotores Franklin Gustavo
Botelho Pereira, Sandra Lengruber da Silva, Aloyr Dias Lacerda, Cássio Souza Salomão, estudantes de Direito e professores.

Ex-aluna da Esmp aprovada
em concurso no MP/RJ
A ex-aluna da Escola Superior do Ministério Público (Esmp), que fez dois módulos do curso de pós-graduação lato sensu (preparatório para ingresso na carreira do MP) Érika Bastos Targino Puppim,
de 26 anos (foto), foi aprovada em concurso para promotora de Justiça. A partir de agora, ela é membro do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ). A
cerimônia de posse foi realizada no dia
26 de abril, no Paço Imperial, no Centro da capital fluminense.
Muito feliz pela conquista, Érica explicou que fazer o curso foi fundamental para conhecer e compreender melhor
o funcionamento e atribuições do MP.
“Também o preparo e incentivo que re-

cebemos dos promotores e procuradores de
Justiça nos serviram como referência e fonte de inspiração”, acrescentou.
Após tantas renúncias ao longo da jornada, ela informou que se sente aliviada e recompensada. “Temos que ter ousadia para
encarar os desafios e jamais considerar reprovações durante o caminho como derrotas,
mas, sim, etapas vencidas de cada aprendizado”, ressaltou, incentivando aqueles que
ainda sonham com a carreira.
Segundo Érica, apesar de o desânimo
bater muitas vezes durante o período de
estudos, nunca desistiu, pois logo se lembrava de que o esforço não se dirigia a uma
simples prova, mas, sim, ao ingresso na
carreira que tanto almejava em sua vida.

foto: Arquivo pessoal

fotos: Liliane Gabeira

Promotor do Rio de Janeiro
ministra palestra na escola do MP
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Aesmp presente
em seminário
de segurança
pública

Aulas para concurso do MPES
vão até 26 de junho
As aulas de revisão para o concurso ao cargo de promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
começaram no dia 8 de maio e vão até 26
de junho. Realizado pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp),
por meio da Escola Superior do Ministério
Público (Esmp), o curso está sendo ministrado todos os sábados, das 9h às 12h,
na Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
O conteúdo proposto inclui: Aspectos
Gerais da Tutela Coletiva, Direito Processual Civil e Prática Forense, Resoluções de
Questões do Cespe/UNB (Direito do Consumidor), Resoluções de Questões do Cespe/
UNB (dicas gerais – com ênfase em Direito Processual Civil e Direito Administrativo), Ecriad e Prática Forense, Direito Ambiental e Prática Forense e Direito Processual Penal e Prática Forense.
Com três fases, preliminar, interme-

diária e final, as provas serão realizadas
nos dias 4, 10 e 11 de julho. Os requisitos para participar da seleção são: diploma registrado de conclusão de curso de
graduação em Direito, com inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), e comprovação de exercício - de no
mínimo três anos - em atividades jurídicas.

Assembleia Geral aprova contas da Aesmp
A diretoria da Aesmp realizou Assembléia Geral Ordinária para apresentar a prestação de contas relativa ao
ano de 2009. A reunião ocorreu no

dia 31 de março, na sede administrativa da entidade. O edital de convocação foi divulgado no Diário Oficial no dia 5 de março.

A Associação Espírito-Santense do
Ministério Público (Aesmp) foi representada pelo promotor de Justiça
Jerson Ramos de Souza no seminário intitulado “Segurança Pública”,
que aconteceu no dia 15 de abril na
sede do Sindifer (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material
Elétrico do Estado do Espírito Santo).
Na ocasião, os participantes debateram temas como a paz - a aspiração de todo ser humano -, o crime, a violência, fronteiras abertas
e o tráfico de drogas. Além disso,
alertaram que combater a criminalidade é um dever de todos, em parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário e polícias civil, militar e federal. Foi discutida ainda a
importância de aproximar o Estado
das comunidades. Várias lideranças das polícias civil e militar, entre outras, participaram do debate.

Convênio
A Aesmp firmou convênio com a
editora Lumen Juris que garante desconto de 40% (livros editados por ela própria) e 25% (livros de outras editoras jurídicas
nacionais). O objetivo é possibilitar aos associados da entidade,
bem como aos alunos da Escola
Superior do MP aquisição de literatura jurídica e técnica atualizada e de forma mais acessível.
Mais informações no site
www.lumenjuris.com.br.
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MPES lança Plano
Estratégico 2025

I Congresso de Fonoaudiologia
Cerca de 200 pessoas participaram do I
Congresso Nacional de Fonoaudiologia,
realizado pelo Ministério Público Estadual (MPE) por meio do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e Centro
de Apoio Operacional Criminal (CACR). Os
especialistas debateram os aspectos técnicos das interceptações telefônicas e como
estão sendo desenvolvidas no País. Esteve
em pauta também de que forma a fonoaudiologia pode ajudar na interpretação da
gravação e na solução de crimes.
O congresso, que contou com palestras,
mesa redonda e painel, aconteceu no dia
16 de abril, no Centro de Convenções de
Vila Velha, e foi prestigiado pelo presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha. O tema central foi “As Interceptações Telefônicas – Análise das Comunicações e Identificação dos Falantes”.
A palestra sobre “O Serviço do Grupo
Técnico Especializado do Espírito Santo” foi ministrada pelo promotor de Justiça Evaldo França Martinelli. Logo após,
ocorreu a mesa redonda “os Aspectos Legais e Técnicos das Escutas Telefônicas”,
coordenada pela procuradora de Justiça
Andréa Maria da Silva Rocha.

“Quebra de Sigilo: Aspectos Técnicos e
Jurídicos” foi o tema coordenado pela procuradora de Justiça e dirigente do Centro
de Apoio Operacional Criminal (CACR),
Ivanilce da Cruz Romão. Quem palestrou
sobre o assunto foi o especialista em gestão da tecnologia da informação Alexandre de Genaro.
Já “Técnica de Inteligência para Análise e Cruzamento de Dados Fragmentados
– Caso Real” foi o foco da palestra da presidente da Academia Brasileira de Fonoaudiologia Forense (Acadeffor), Maria do Carmo Gargaglione. Na coordenação ficou o
promotor de Justiça e coordenador de Inteligência do MPES, Sérgio Alves Pereira.
O painel “A Realidade da Escuta Telefônica nos Estados da Bahia e do Rio de
Janeiro” foi apresentado pelos juízes Durval Carneiro Neto (federal) e Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes (Direito do
Tribunal de Justiça RJ).
Participaram do evento membros do
Ministério Público, juízes e estudantes
de Direito e fonoaudiólogos, entre outros.
O encerramento ficou por conta do procurador de Justiça e dirigente do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(Ceaf), Sérgio Dário Machado.

O ato de planejar é realizado para
garantir a excelência dos serviços
prestados à coletividade e um grau
de efetividade acima das expectativas. Com este objetivo, o Ministério Público Estadual (MPE) lançou, no dia 7 de maio, no auditório
da Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ), o Plano Estratégico 2025.
O projeto pretende dar um salto
em qualidade nas relações institucionais. O documento possui 26
objetivos e 53 projetos estratégicos, configurando-se em uma valiosa ferramenta de gestão. Através dela, é formulado o processo
de implementação do trabalho da
instituição, numa perspectiva de
médio e longo prazo.

Vacina
Após o convênio firmado com a Vaccini (Clínica de Vacinação) os associados e dependentes terão desconto
sobre o preço da tabela da clínica.
O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira (9h às
19h) e aos sábados (9h às 16h), no
Centro Empresarial Shopping Praia
da Costa, Vila Velha. Informações
pelo telefone 3223-7555.
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Eleitos novos
membros
do Conselho
Superior do MPES
Em eleição realizada no dia 10 de maio, na
sede da Procuradoria-Geral de Justiça, foram definidos os cinco integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Estadual (MPE), que ficarão à frente do órgão
no biênio 2010/2012. Foram eleitos os
procuradores de Justiça: Fábio Vello Corrêa (com 202 votos), Andréa Maria Rocha
da Silva (186), Célia Lúcia Vaz de Araújo (170), José Cláudio Rodrigues Pimenta
(163) e Sócrates de Souza (147).
O Conselho Superior é formado por
sete membros, sendo dois membros natos
- o procurador-geral de Justiça e o corregedor-geral do MPES – e mais cinco procuradores de Justiça. Sua competência
prioritária é orientar, disciplinar, fiscalizar,
promover a execução dos princípios e das
funções institucionais, além de controlar
e avaliar os resultados obtidos.

REGIONAL

Empossado
novo corregedor
do MPES
O procurador de Justiça Elias Faissal
Júnior, 49 anos (foto), é o novo corregedor do Ministério Público Estadual (MPE). Membro da instituição
desde 20 de maio de 1991, atuou
nas comarcas de Jerônimo Monteiro, Baixo Guandu, Domingos Martins, Cariacica, Viana e Vitória. Foi
eleito por duas vezes consecutivas
para integrar o Conselho Superior do
Ministério Público. Em eleição realizada em fevereiro, Faissal Júnior
foi eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça do MP-ES para exercer o cargo de corregedor-geral pelos próximos dois anos. A solenidade de posse aconteceu no dia 29 de
março, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ação do MP nas Comarcas
de Itarana e Laranja da Terra
A Promotoria de Justiça de Itarana, em parceria com o Centro de Apoio Operacional e
da Defesa da Cidadania (Caodc), realizou,
no dia 12 de maio, um movimento social
em prol da implantação do Conselho do
Idoso no município. A ação, que aconteceu no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade, envolveu também
a sociedade civil organizada, grupos da
terceira idade, igrejas, sindicatos, Câmara Municipal e Secretaria de Ação Social.
De acordo com a promotora de Justiça Vera Lúcia Murta Miranda, titular das
Promotorias de Itarana e Laranja da Terra, a iniciativa partiu da população, que
vem se empenhando em obter a implementação de políticas públicas voltadas
para as pessoas idosas.
“A cidade de Itarana possui uma população idosa crescente e preocupa as
autoridades, principalmente as pessoas
que vivem nas ‘terras frias’ do município”, informou a promotora, destacando
que a comunidade pomerana necessita

de mais atenção, devido ao fato de a população idosa ser mais numerosa.
Também os recursos hídricos, vitais
para a sobrevivência da população, dos
animais e das plantas, passaram a receber atenção especial, a começar pelas bacias dos rios Picadão e Taquaral. O objetivo é conscientizar e mostrar a importância do uso racional dos recursos hídricos, além de buscar soluções para problemas já considerados preocupantes. A iniciativa é da Prefeitura de Laranja da Terra, em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), por meio
da Promotoria de Justiça do município,
além do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que uniram forças em prol
da causa da educação ambiental. A primeira reunião com os órgãos envolvidos
aconteceu no dia 13 de maio.
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Promotoria da
Serra realiza
audiência
com entidades
filantrópicas
A 13ª Promotoria de Justiça da Serra (PJS) realizou audiência pública com 61 entidades filantrópicas
contempladas com emendas parlamentares. A reunião, que aconteceu no dia 24 de março, foi uma
iniciativa do promotor de Justiça
Luiz Alberto Nascimento, titular
na PJ. “A reunião teve como objetivo levantar informações legais
sobre o manuseio do dinheiro público para iniciarmos apuração nas
instituições que receberam verbas
em anos anteriores”, disse o promotor de Justiça, acrescentando que
estiveram presentes, entre outros,
integrantes do Tribunal de Contas
e a Auditoria do município.

Ação Civil Pública contra Atos
de Improbidade Administrativa

Nascimentos
A promotora de Justiça Daniela Moysés
Bastos celebra o nascimento do seu segundo filho com o contador Caio César
Martins Ribeiro Bastos. Felipe Moysés
Bastos nasceu no dia 10 de fevereiro,
na Maternidade Santa Úrsula, em Vitória. No dia 27 de abril, quem chegou foi
Maria Fernanda Bermudes Medina Pretti,

foto: liliane gabeira
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para felicidade dos pais promotora Mônica Bermudes Medina Pretti e Luiz Alfredo Pretti. Já em 14 de maio, foi a vez de
João Vitor Giuberti Coradini, filho da promotora Moema Ferreira Giuberti Coradini
e Fábio Miranda Coradini.
Parabéns aos pais!

Em fevereiro, a Promotoria de Justiça de Vargem Alta (PJVA) moveu uma
Ação Civil Pública (ACP) por atos de
improbidade administrativa contra o
prefeito e os secretários de Comunicação e de Administração do município.
O objetivo foi avaliar diversas irregularidades na gestão do Órgão.
Entre elas, de acordo com a promotora de Justiça, Carina Jovita de Sá Santos, constavam a publicação de editais

de inscrição, convocação de candidatos em
concurso público e licitações depois de iniciados (e em alguns casos até encerrados) os
prazos estabelecidos nos mesmos. “Os atos,
dessa forma, desprezavam os princípios de
ampla publicidade dos atos públicos previstos no texto constitucional e os prazos estabelecidos em lei para a realização de concursos e licitações”, informou a promotora.
Ainda segundo ela, após obter decisão
liminar favorável, segundo a qual o muni-

cípio foi obrigado a efetuar suas publicações no Diário Oficial do Espírito
Santo (DIO-ES), sob pena de multa de
R$ 5 mil diários, houve a regulamentação da lei municipal que instituía o
órgão oficial, a fim de garantir que as
publicações passassem a respeitar os
prazos legais de antecedência. “A ACP
segue o seu trâmite regular e aguarda
a apresentação de contestação pelos
requeridos”, disse a promotora.
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em afronta aos mecanismos de controle
por ele próprio consignados na Lex Mater, enquanto integrante do Legislativo.”
Para o procurador-geral da República (PGR), Roberto Gurgel, mesmo com
as iniciativas de intimidação ao MP, a
atuação de promotores e procuradores
deve ser mantida. “O Ministério Público não se intimida e nem se intimidará
jamais!”, afirmou.
Na opinião do ex-presidente da Conamp José Carlos Cosenzo, que transmitiu o cargo a César, as propostas legislativas contrárias ao MP prejudicam
principalmente a sociedade. “Somente a resistência teratológica de pessoas
com aversão a liberdades históricas explica o assombroso número superior a
mil proposições contrárias ao interesse
institucional, que, antes de nos prejudicar, exterminam os sonhos de um povo
sofrido”, alertou.
Posse – No dia 17 de março, quando assumiu a presidência da Conamp,
em Assembleia Geral Ordinária, realizada em Brasília, César Mattar Jr. disse
que o principal objetivo da atual gestão
é estabelecer um canal permanente de
diálogo com parlamentares, magistrados e lideranças ministeriais brasileiras.
Na mesma época, o presidente da
Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, assumiu a presidência do Conselho Fiscal
da Conamp. Na oportunidade, ele recebeu uma placa de homenagem pela força,
apoio e reconhecimento do seu trabalho
junto à entidade no biênio 2008/2009.
“É uma honra ter o nosso trabalho reconhecido. Desejo a todos nós, ora empossados, uma gestão bem sucedida, de forma que, ao final do mandato, possamos
acreditar ter concorrido para o aperfeiçoamento e crescimento do Ministério
Público”, destacou.

▪ Membros do MP e imprensa comparecem ao ato público contra a Lei Maluf

▪ Almiro Gonçalves da Rocha, novo

presidente do Conselho Fiscal da Conamp,
assina termo de posse. Ao lado, César
Mattar Júnior, atual presidente da entidade

fotos: Ascom / Governo do Pará

A Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) realizou solenidade de posse dos novos integrantes da Diretoria, Conselho Fiscal e Diretorias Regionais, que ficarão à frente da
entidade no biênio 2010/2012. O presidente da Associação Espírito-Santense do MP (Aesmp), Almiro Gonçalves da
Rocha, participou do evento, que aconteceu no dia 30 de abril, em Belém/PA.
O evento contou com a presença do
procurador-geral da República, Roberto
Gurgel, da governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, do procurador-geral de Justiça do Estado, Geraldo de Mendonça Rocha, do corregedor nacional do Ministério Público, Sandro Neis, do ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro
Campbell, do senador José Nery (PSOLPA) e do presidente nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, entre outras autoridades.
Em discurso, o presidente da Conamp
empossado, César Mattar Jr. criticou restrições impostas ao Ministério Público
e declarou, ao defender o combate efetivo aos ataques sofridos por promotores e procuradores em todo o país: “Se
a estrada é de curvas, os ataques estão
em cada dobra e decorrem como fruto
da atuação implacável dos membros do
Ministério Público, especialmente no
combate à corrupção”. Para ele, a ofensiva se deve à firme atuação do MP na
defesa do cumprimento das leis em favor da sociedade.
César Mattar ainda criticou as tentativas, no Congresso Nacional, de diminuição dos poderes do MP. “Não se
pode aceitar que, casuisticamente, este
ou aquele parlamentar que se veja afligido pela atuação constitucional do Ministério Público pretenda estabelecer regras punitivas de exceção, ao arrepio e

foto: Ass. Conamp

Solenidade em Belém marca a
posse da nova diretoria da Conamp

foto: Ass. Conamp
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▪

Solenidade de posse aconteceu no Centro de

Convenções em Belém

Conamp realiza ato público
contra PL de Maluf
torno de um ideal: rechaçar mais uma proApós o ato público contra o Projeto de Lei
posta que pretende calar o Ministério Pú265/07, realizado pela Associação Nacioblico. “Tentar emudecer o MP é tentar sinal dos Membros do Ministério Público (Colenciar a sociedade”, ressaltou. “Os memnamp) em parceria com outras entidades
bros do Ministério Público não agem em
representativas do MP Brasileiro, a Câmara
nome próprio. Eles atuam por delegação
dos Deputados retirou o regime de urgênconstitucional concedida por mandato pocia do PL, que poderia ser votado a qualpular, ainda que não eletivo”, explicou.
quer momento pelo plenário. O movimenDe acordo com o presidente da Associato ocorreu no dia 6 de abril, na Procuradoção Espírito-Santenria-Geral de Justiça,
se do Ministério Púem Brasília.
blico (Aesmp), AlmiDe autoria do de“Tentar emudecer o
ro Gonçalves da Roputado Paulo Maluf
MP é tentar silenciar a
cha, o projeto de lei é
(PP-SP), a proposuma tentativa de inta prevê punição aos
sociedade. Os membros
timidar, amordaçar e
membros do Minisdo Ministério Público
inibir a atuação dos
tério Público (MP) e
membros do MP, que
autores de ações cinão agem em nome
cumprem seu papel
vis públicas e popupróprio...”
constitucional de delares quando for refesa do patrimônio
conhecida “intenpúblico no combate
ção de promoção
à improbidade administrativa e à corrupção.
pessoal, má-fé ou perseguição política”.
“Silenciar o MP é tirar a voz da socieAlém disso, penaliza os responsáveis pela
dade. A proposta que pretende emudecer
ação com multa equivalente a dez vezes
a instituição merece ser respondida com
o valor gasto pelos acusados para se dea voz das ruas, com o impacto dos movifenderem em processo.
mentos sociais e com a mobilização e artiSegundo o presidente da Conamp, Céculação populares”, enfatizou o presidensar Mattar Jr., as entidades que represente da Aesmp. “Precisamos nos unir e retam os membros do MP estão coesas em
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velar a toda a sociedade que quem busca
‘promoção social’, tenta legislar de má-fé e
quer perseguir politicamente o MP é o próprio deputado Paulo Maluf”, acrescentou.
Na ocasião, o presidente da Câmara, Michel Temer, também recebeu um manifesto
assinado pelas entidades representativas do
Ministério Público brasileiro. No documento,
os membros do MP denunciam que a “Lei
Maluf” contraria a Constituição da República, as orientações das Nações Unidas e
as decisões do Supremo Tribunal Federal.
“Ao ameaçar os membros do Ministério Público com sanções civis e penais, o
projeto busca responsabilizar pessoalmente o membro do MP pelo exercício de seu
dever funcional”, defendem. Eles lembraram que já existem mecanismos para a responsabilização de membros do MP nos casos de dolo, má-fé e fraude. Além disso,
promotores e procuradores de Justiça estão submetidos ao controle disciplinar do
Conselho Nacional do Ministério Público.
A retirada do regime de urgência é uma
vitória da união do Ministério Público e resultado da mobilização nacional da instituição. O dia 6 de abril foi declarado Dia
Nacional de Alerta contra a Lei Maluf e
várias ações foram realizadas em todo o
País. Além disso, foi lançado um manifesto contra o PL 265/07, que se encontra na página da Conamp e pode ser assinado por qualquer pessoa.

aesmp
No Espírito Santo, em 9 de julho de 2009,
a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), em parceria com
a Procuradoria-Geral de Justiça, também
promoveu uma mobilização social contra
o Projeto de Lei n.º 265/2007, do deputado Paulo Maluf. Na época, a manifestação
contou com o apoio do vice-governador, Ricardo Ferraço, do então presidente da Conamp, José Carlos Cosenzo, do representante do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio
Soares Lopes, entidades de classe e sociedade civil organizada, entre outros.

BRASIL
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foto: Ass. Conamp
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▪ Placa da nova sede

administrativa da Conamp

Nova sede administrativa da
Conamp inaugurada em Brasília
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) está de casa nova.
A solenidade de inauguração da sede administrativa, que fica localizada na Quadra 6,
Bloco A, Complexo Brasil 21, salas 305/306,
Setor Hoteleiro Sul, em Brasília, ocorreu em
fevereiro e contou com a presença do presidente da Associação Espírito-Santense do
MP (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha.
Com 267 m² de área, a nova sede conta com salas de reuniões com capacidade
para 30 pessoas, recepção, dependências
administrativas e vários outros espaços: financeiro, secretaria, presidência, diretoria,
assessorias de comunicação e parlamentar,
além de cozinha, arquivos e Centro de Processamento de Dados.
Na ocasião, ao inaugurar a nova sede,
faltando menos de um mês para repassar o
cargo, o então presidente da Conamp, José
Carlos Cosenzo, lembrou da época em que
a entidade não tinha sede própria. “O tempo se encarregou de modificar aquela pos-

tura de ‘entidade de corredor’, uma reunião de colegas formada de acordo com a
necessidade, premido pela agenda posta
pelo Congresso Nacional. A nossa entidade navegava ou quase soçobrava ao sabor
da conveniência e oportunidade”, recordou.
Ao descerrar a placa de inauguração, Cosenzo disse que as portas da entidade estão
abertas a todos os membros do MP brasileiro e à sociedade. “Enfrentamos o desafio
e o sonho se tornou realidade. Essa casa é
para ser frequentada com paz e alegria. É
local para união e construção”, concluiu.
“O trabalho em parceria é essencial
para consolidar o sucesso das ações realizadas. A sede própria da Conamp foi
uma brilhante conquista. Tenho certeza de
que toda a diretoria lutou para que tudo
fosse conduzido de maneira que pudesse atender aos anseios dos membros do
MP”, disse o presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, lembrando da
importante atuação do ex-presidente da

Aprovado projeto Ficha Limpa pela CCJ
O Projeto de Lei conhecido como Ficha Limpa foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no dia 19 de
maio. A proposta altera a Lei complementar
n.º 67 de 1990, a chamada Lei de Inelegibilidades, para barrar a candidatura de pessoas condenadas pela Justiça por um colegiado. Foram 76 votos favoráveis, nenhum
contra e nenhuma abstenção. O projeto segue agora para a sanção presidencial.
A campanha pela Ficha Limpa foi liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), do qual fazem parte
a Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) e outras 43 entidades representativas da sociedade civil.

O projeto foi enviado ao Congresso Nacional em setembro de 2009, após a coleta
de 1,3 milhão de assinaturas. Esse número hoje chega a quase 2 milhões.
Espera-se que as mudanças na legislação
eleitoral já sejam válida nas eleições deste ano.
O entendimento da Conamp e do MCCE
é de que as novas regras poderiam ser aplicadas para o pleito de outubro, se o projeto
for sancionado pelo presidente Luiz Inácio

Lula da Silva até o dia 9 de junho. Por outras interpretações, porém, a nova lei só seria
aplicada a partir de 2012. A decisão ficará
a cargo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O texto aprovado proíbe por oito anos
a candidatura de políticos condenados em
decisão colegiada, mesmo que o trâmite do
processo não tenha sido concluído no Judiciário. Este tipo de decisão colegiada acontece geralmente na segunda instância ou no
caso de pessoas com foro privilegiado. O PL
prevê ainda a possibilidade de recurso a um
órgão colegiado superior para garantir a candidatura. Caso seja concedida a permissão
para a candidatura, o processo contra o político ganharia prioridade para a tramitação.

DEPOIMENTOS
“A aprovação da lei é um avanço importante,
embora, na prática, seja certo que não surtirá
tantos efeitos, uma vez que é raro vermos
condenação por parte de algum órgão
judicial colegiado. Todavia, é possível que
seja interessante a acusação por delitos de
menor potencial ofensivo, esperando que o
colégio recursal dos JECRIM mantenham
decisão condenatória.”
Ivan Soares de Oliveira Filho
Promotor de Justiça Eleitoral da Serra/ES
“Para um projeto que nasceu de proposta
de lei de iniciativa popular, a meu ver ele

Conamp, José Carlos Cosenzo, em defesa dos interesses dos membros do MP.
Também participaram da inauguração
o corregedor nacional do MP, Sandro Neis,
os presidentes das associações do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, os ex-presidentes da Conamp, Milton Riquelme e Aquiles Siquara, procuradores-gerais de Justiça, promotores e procuradores
de Justiça, presidentes de associações do
MP e da magistratura, os deputados Vieira
da Cunha (PDT-RS) e Dimas Ramalho (PPSSP), além de diversos conselheiros do CNMP.
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não atendeu às expectativas da pretensão
inicial. Porém, de qualquer forma não
deixa de ser um avanço visando a barrar
as candidaturas daqueles que tenham
contra si decisões judiciais incriminandoos nos tipos penais ali descritos, ainda
que sujeitas à confirmação por um órgão
colegiado, afastando a necessidade de uma
decisão transitada em julgado, nos moldes
da legislação vigente.”
Juíza de Direto Rachel Durão Correia Lima
Auxiliar da Propaganda Eleitoral do TRE/ES
“Candidatos ‘fichas limpas’ ou sujas? Pre-

firo fichas limpas, matéria ainda por ser
definida no cenário político legal brasileiro. Uma preocupação seria a mudança
do tempo dos verbos. Entretanto, me parece que essa questão não trará maiores
dificuldades. Outra questão seria o tempo de aplicação da medida, para essa ou
para as próximas legislaturas. Sem ser
pessimista, creio que para essa será difícil. Mesmo assim, que venha esse avanço, em que o povo terá sempre um candidato com a ficha limpa.”
Procurador de Justiça Adonias Zam
Dirigente do Centro de Apoio Eleitoral

Luiz Moreira Gomes Júnior é aprovado para o CNMP
O advogado Luiz Moreira Gomes Júnior foi
aprovado para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no
dia 26 de maio. Ele destacou que seu papel no CNMP será o de atuar como um representante da sociedade civil e trabalhar
para restringir os eventuais abusos cometidos em relação ao modo como as com-

petências complementares entre as instâncias política e jurídica são exercidas.
“São competências complementares e de
modo algum pode pretender a esfera jurídica substituir a esfera política.”
Na ocasião, questionado pelo presidente da CCJ, Demóstenes Torres (DEMGO), sobre a suposta atuação “exacerbada” do Ministério Público nos mu-

nicípios, Luiz Moreira disse que esse
conflito é inevitável, porque o sistema
jurídico brasileiro opera para suprimir
as competências políticas, transferindo-as para a esfera jurídica. “Talvez o
CNMP possa constituir câmaras setoriais, formadas por representantes tanto do MP quanto dos municípios, para
tentar resolver esses conflitos”, sugeriu.
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Diga não à Lei Maluf. Ajude o
Ministério Público a ajudar você!
“A corrupção dos governos começa, quase
sempre, pela de suas normas e princípios”.
Com tal vaticínio, Montesquieu, em seu “O
Espírito das Leis”, lançou as bases iluministas da democracia como hodiernamente concebida e do sistema de poder tripartite de freios e contrapesos. Sob o mesmo
arcabouço, o mundo civilizado estabeleceu
que os poderes constituídos, independentes
e harmônicos, devem respeito às suas instituições, como devem submeter-se à primazia da constituição e à soberania popular.
Nesse contexto, e sob idêntica inspiração, foi concebido o Ministério Público
brasileiro, com os contornos dados pela
sociedade através da Constituição Cidadã de 1988: com a missão de tutelar os
direitos das minorias, de zelar pelo estado democrático e de combater, intransigentemente, os que tentam fazer do público o privado, os ímprobos de plantão.
É essa instituição que os ímprobos novamente tentam emudecer, legislando em
causa própria.
O Ministério Público está sendo, mais uma
vez, alvo de retaliações e de nova tentativa
de intimidação. O malfadado Projeto de Lei
n. 265/2007, de autoria do deputado fede-

ral Paulo Maluf (ou “Lei Maluf”), que objetiva alterar as Leis nos. 4.717/65, 7.347/85
e 8.249/92 pode ser, a qualquer momento, colocado em pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Aos desavisados, contudo, pode parecer que o novo ataque parte
do Legislativo, o que não condiz com a realidade. O novel assaque, que tem como embaixador e autor da proposta um parlamentar que dispensa apresentações, pois a sua
folha de desserviços à nação fala por si somente, tem como alvo não o Ministério Público, enquanto instituição sobranceira colocada na vanguarda das grandes mudanças
de comportamento coletivo operadas na história recente de nosso país.
Não, os membros do Ministério Público não agem em nome próprio e não exaurem sua atuação com justificativa em si
mesmo. Atuam os combativos promotores e procuradores por delegação constitucional concedida por mandato popular, ainda que não eletivo, mas advindo
de mandamento público. Sob tal diapasão, ainda, é fato que criar obstáculos ou
mecanismos de intimidação à atuação ministerial, como pretende o projeto, é retirar da sociedade um dos seus mais le-

gítimos meios de controle e combate à
corrupção, cancro que, notoriamente, se
alastra de forma desenfreada, vitimando
milhares de cidadãos, que vêem-se alijados do acesso à educação, à saúde e aos
direitos inerentes à sua cidadania plena.
O vetusto projeto rebusca com galardão, em interesse próprio de seu autor e de
uma minoria que não reflete a opinião do
Parlamento, os mais nefandos momentos
da história déspota conhecida pela humanidade, e traz em seu bojo o claro intuito
de submeter uma das poucas instituições
que ousam levantar-se contra os desmandos, contra a improbidade administrativa
e contra os maus gestores da coisa pública. Para estes, a certeza de que Oscar Wilde tinha razão, pois “um homem cínico é
aquele que sabe o preço de todas as coisas e ignora o valor de uma só”.
O Ministério Público defende você. Defenda o Ministério Público: diga não à corrupção, diga não à “Lei Maluf”.
*César Bechara Nader Mattar Jr.
é presidente da Associação
Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp)
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Aesmp comemora o Dia das Mães
Muito mais do que um membro da família, as mamães são mesmo heroínas.
Seja um afago, um sorriso, um conforto ou
um castigo, em cada gesto de mãe sempre há, no fundo, o amor pelo seu eterno

pequenino. Em reconhecimento a cada
ato de bravura e amor aos seus filhos, a
diretoria da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) promoveu, com exclusividade, uma noite mui-

to especial em comemoração ao Dia das
Mães. O evento, que aconteceu no dia
21 de maio, no Solarium – Hotel Ilha do
Boi – em Vitória, teve espaço para diversão, homenagem e sorteios de brindes.
fotos: liliane gabeira
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fotos: liliane gabeira
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Controle da Coisa Julgada
Inconstitucional e
Acesso à Justiça
Alexandre José Guimarães
Procurador de Justiça
A Constituição Federal estabeleceu no inciso XXXVI do art. 5º, como direito fundamental a inalterabilidade da coisa julgada, enunciando que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”.
A matéria, no que concerne à lei, parece não encontrar grandes objeções. Há
que se perquirir, contudo, se a coisa julgada inconstitucional tem o caráter irrevogável daquela que se opera dentro dos
limites constitucionais.
O Estado Democrático de Direito parece
rechaçar a coisa julgada inconstitucional.
Zippelius1 ensina que, no Estado Democrático de Direito todo poder estatal
está vinculado à constituição. Assim, não
se pode contrariar nenhuma norma constitucional e todas as normas que compõem o ordenamento infraconstitucional
devem buscar seu fundamento de validade na constituição.
Desta forma parece não ser possível no Estado Democrático que a vontade concreta de uma lei inconstitucional
seja afirmada por sentença que por força da coisa julgada se torna imutável.
O presente artigo, assim, tem por objeto
responder ao seguinte problema: “No Estado
Democrático é possível a materialização dos
efeitos da coisa julgada inconstitucional?”.

A Constituição, ensina MELLO FILHO2,
...é o fundamento da ordem jurídica do
Estado. Atua como pressuposto de existência, de validade e de eficácia de todo
o ordenamento infraconstitucional. O controle de constitucionalidade é um dever
inerente a todos os Poderes do Estado.
Dessa forma todas as normas infraconstitucionais devem ser elaboradas na
forma do disposto na Constituição Federal, pois é da essência do Estado Democrático de Direito a conformação do ordenamento jurídico ao texto constitucional.
Zippelius3 pondera que o poder estatal “está vinculado à Constituição” e que as
leis e atos normativos não podem contrariar
nenhuma norma constitucional, nela encontram seu fundamento de validade e com ela
devem guardar relação de compatibilidade.
Destarte toda prática contrária à Constituição inquina o ato de inconstitucional
e, nos dizeres de Hans Kelsen4, submetido a um “processo especial” de controle de constitucionalidade a fim de que
seja expurgado do ordenamento jurídico.
A doutrina pátria e alguns tribunais em
2 MELLO FILHO, José Celso de. Constituição

razão da necessidade de conformação do
ordenamento jurídico com a constituição
têm admitido a relativização ou flexibilização da coisa julgada.
Inicialmente é necessário delimitar o
alcance da expressão utilizada doutrinariamente, pois o que se deseja é a revisão de julgado nulo ou ilegal.
Jorge Americano5 sustenta que é comum dizer que a sentença passada em
julgado faz “do preto, branco e do quadrado, redondo”. Pondera, ainda, que quando uma sentença ilegal em sentido amplo não é sentença e deve ser extirpada
do ordenamento jurídico.
Pontes de Miranda6 sustentava que a
sentença nula não poderia gerar os efeitos da coisa julgada.
Nesse diapasão Almeida Júnior7 sustenta que a posterior declaração de inconstitucionalidade de norma em que se
apóie uma sentença conduz à rescisão da
coisa julgada, “na medida em que o título
executivo judicial tornar-se-ia inexigível”.
Tem-se, então, que terminologicamente
está equivocada a expressão “flexibilização
da coisa julgada”. A coisa julgada, por disposição constitucional expressa, está pro-

federal anotada. São Paulo:Saraiva, 1984,
p. 255.
3 Aut. e ob. cit., p. 118.

1 ZIPPELIUS, Reinhold. Introdução do Es-

4 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 4ª.

tudo do Direito. Belo Horizonte: Del Rey,

edição. Traduzido por João Baptista Machado.

2006,118.

Coimbra: Armênio Amado, 1976, p. 241.

5 Apud ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo.
Ob. cit. p.137.
6 Apud ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo.
Ob. cit. p. 137.
7 Aut. e ob. cit., p. 205.

artigo

espa ç o li v re
são de pessoas físicas ou jurídicas da
iniciativa privada ou do próprio Estado.
Nessa linha de entendimento é possível falar em desconsideração da coisa
julgada quando a decisão estiver alicerçada em norma flagrantemente inconstitucional.
Doutrinariamente, como visto, há quem
defenda o controle de constitucionalidade
da coisa julgada. Esta forma de controle,
contudo, encontra nos tribunais, principalmente no Supremo Tribunal Federal,
forte resistência.
Parece, de fato, que a posição doutrinária que acena com a possibilidade de controle de constitucionalidade de sentenças
parece não utilizar a melhor terminologia.
O controle de constitucionalidade não
será realizado no ato judicial, mas em seus
fundamentos de validade.
Desta forma, se a sentença tem por
espeque norma declarada inconstitucional e se os efeitos da inconstitucionalidade não forem restritos, nos termos do
art. 27 da Lei 9.868/99, é possível afastar a coisa julgada.
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Esta página, Espaço Livre, criada
especialmente para vocês, associados, trará sempre crônicas, ensaios,
poemas, poesias, perfis, enfim, produções literárias que podem ou não
ser inspiradas em temas relacionados à área jurídica. Nesta primeira
edição, contamos com a colaboração
do promotor de Justiça aposentado
Vicente Nolasco Costa. Ele, muito
sábio, compôs o poema intitulado
“Gratidão”. Já o promotor de Justiça
Luiz Antônio de Souza Silva escreveu a crônica “Minha Pitangueira”.
Confiram os nossos talentos!

Gratidão
No fundo do meu peito, bem no fundo,
ergueu-se há muito tempo um santuário
que, longe, bem distante deste mundo,
mais parece um mosteiro solitário.
Se paro para pensar, só um segundo,
buscando, tão-somente, o necessário, meu
desejo se torna tão fecundo que chego até
pensar: “Sou milionário.”
Mas, na verdade, o tempo do meu peito, abriga, há muito tempo, com respeito,
uma santa chamada “Gratidão”.
Que oferta, cada dia, com carinho, a
todo aquele que me abriu caminho, marcando, em minha trilha, direção.

foto: Arquivo pessoal

tegida. Não se ampara, contudo, os efeitos
de uma decisão judicial que tem por espeque norma inconstitucional, ainda que declarada posteriormente.
A asserção que se aqui se faz decorre da própria estrutura do Estado Democrático de Direito que tem a Constituição
Federal como peça fundamental do ordenamento jurídico.
À guisa de conclusão, nestas linhas
apertadas, se pode afirmar que a evolução
do conceito de Estado, do Liberal ao Democrático, demonstrou que o princípio do
acesso à justiça deve ser universal.
Nesse modelo a Constituição passa a
ser vista dinamicamente. São criados instrumentos de efetivação ou materialização dos direitos constitucionalmente assegurados, independentemente da intervenção direta do Estado.
O Poder Judiciário, assim, no Estado
Democrático de Direito assume papel de
grande relevo, assegurando o direito de
amplo acesso à justiça para defesa de interesses individuais ou coletivos que tenham sido malferidos por ação ou omis-
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Vicente Nolasco Costa
Promotor de Justiça aposentado

Minha Pitangueira
Tão logo viemos morar em nossa casa,
cuidamos em fazer um jardim, destacando-se o plantio de uma pitangueira, nossa
primeira árvore frutífera, depois acompanhada por uma jabuticabeira, que fornece
frutos o ano inteiro.
Pois é, a pitangueira não!
Geralmente a sua floragem se dá por volta do mês de setembro e colhemos os ganhos frutos? em novembro, até que aconteça tudo novamente no próximo ano, um
tempão penso eu, que adoro frutas, com
uma paixão especial pela pitanga.
Em certo dia, todos de férias, notamos
uma rolinha em um ninho bem escondidinho nas folhagens da pitangueira.
Uma grata rotina para a família se
tornou o acompanhamento daquela rolinha, chocando seus dois ovinhos, por
dias, amparada pelo rolão, que sempre
aparecia sob o telhado, atento a tudo o
que se passava.
Pouco depois, pudemos constatar e
atestamos para qualquer censo, que nasceram mais duas rolinhas, em minha casa.
Que alegria!
O único senão é que acho que essas
rolinhas não acompanham a nossa evolu-

foto: Arquivo pessoal
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ção! É tudo simples demais, mesmo para
uma família de rolinhas!
A rolinha-mãe poderia fazer outras coisas
enquanto uma chocadeira elétrica ocuparia
o seu lugar; o rolão poderia colocar algumas
engenhocas eletrônicas para vigiar o ninho,
enquanto faria algo mais útil para o empoderamento da sociedade das rolas; os filhotes
não precisariam se preocupar, pois outras
rolas cuidariam dos bebês-rolas, do nascimento até quando fosse preciso...
Poderiahaverpequenoscontratemposnesse rearranjo animal, mas nada que não pudes-

sem se inspirar nos humanos para continuarem a progredir de forma tão... Fantástica!?
Bem, como não sei se através de nossos experimentos chegaremos a tanto rolo
com as rolas, por ora acho mesmo que
devo ficar feliz por ter compreendido um
pouco melhor a minha pitangueira, a razão dos frutos o ano todo na jabuticabeira e pelo despretensioso espetáculo da
humana natureza...
Luiz Antônio de Souza Silva
Promotor de Justiça
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Solenidade de posse do procurador-geral
de Justiça reúne autoridades
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Confira alguns flashes da cerimônia

O dia 3 de maio marcou a posse do procurador-geral de Justiça do Ministério Público
do Espírito Santo (MPES), Fernando Zardini
Antonio, reconduzido ao cargo por mais dois
anos. A solenidade aconteceu no Centro de
Convenções de Vitória, que ficou lotada com
as presenças de promotores e procuradores
de Justiça, representantes dos três poderes, autoridades religiosas, civis e militares.
Na solenidade, o decano do Colégio de
Procuradores do Ministério Público (CPMP),
procurador de Justiça José Adalberto Dazzi, destacou a atuação de Zardini na instituição como essencial e com resultados
relevantes, fazendo vários elogios ao PGJ.
“Firme, preparado, íntegro, sábio e ágil”,
disse. Ele destacou a importância de um
Ministério Público unido. “Assim constitui uma parcela de uma mesma conta de
somar”, considerou.
Em discurso, o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha,
ressaltou o reconhecimento à postura do
governador Paulo Hartung, que acolheu a
vontade da maioria dos colegas de classe,
nomeando o candidato mais votado entre
os integrantes da lista tríplice. Para ele,
embora pudesse nomear qualquer um dos
indicados, optar pelo mais votado da lista
é fortalecer a independência do Ministério
Público e a própria democracia.
“A instituição foi moldada na sua feição atual pelo pulsar do intenso e permanente debate democrático. Assim, encerrado o processo eleitoral, que tão bem caracteriza o MP, temos plena convicção de que
não existem vencidos, nem vencedores e,
sim, membros do MP dispostos a contribuir
com a chefia ministerial”, salientou Almiro.

fotos: liliane gabeira

Reconduzido a mais um mandato à frente do Ministério Público Estadual, o procurador
Fernando Zardini ressaltou que as prioridades são ações nas áreas de cidadania, educação,
saúde, sonegação fiscal e combate às organizações criminosas

O presidente prossegue esclarecendo
que não se conhece o MP apenas nas letras expressas na Constituição Federal, mas
no espírito da instituição, que unifica todos as vontades de seus membros num só
propósito: cumprir sua missão constitucional de defensor da sociedade.
Mas Almiro destaca: “Estamos certos
de que a instituição preferiu investir num
modelo de MP que deu certo. Um modelo baseado numa nova era de participação
da classe, de verdadeira democracia interna, onde todos têm iguais oportunidades,
são ouvidos e respeitados”. Ele finalizou o
discurso desejando êxito a Zardini.
O procurador-geral de Justiça Fernando
Zardini Antonio iniciou seu discurso com
uma frase do padre Antônio Vieira, missionário português. “‘Para falar ao vento,
bastam palavras; para falar ao coração, são
necessárias obras’. Nesta frase eu tento
me espelhar levando à população os pre-

ceitos de um novo Ministério Público”.
“Queremos trazer valores relacionados
à ética, à moral, religiosos e de convivência social. Mas o nosso maior desafio continua sendo a burocracia. Precisamos chegar mais próximo da população. Este é o
pensamento do Ministério Público contemporâneo e moderno”, ressaltou.
Zardini disse ainda que o MP não é formado apenas pela atuação isolada e individual de um dos seus membros. “Mas é
baseado na capacidade de todos os seus
integrantes, o que resulta na elevação
da imagem e credibilidade institucional.
Esse é o nosso maior patrimônio, como
demonstração de que a nossa instituição
é indivisível”, destacou.
Já o governador Paulo Hartung desejou sucesso ao procurador na nova jornada. “Talvez seja a última vez que participo de uma cerimônia como essa no MPE.
Queria dizer: sigam em frente! Continuem

sempre com coragem de inovar e não permitam que os caminhos curtos levem a coisa nenhuma”, disse Hartung.
O governador ainda destacou e parabenizou os trabalhos desenvolvidos pelo MP.
Como exemplo, citou ações nas áreas de
poluição, questões hídricas, ocupação irregular do solo, combate à sonegação fiscal,
através das quais foram devolvidos mais
de R$ 140 milhões aos cofres públicos.
Na ocasião, também, foram empossados

para os cargos de subprocuradores-gerais
de Justiça Administrativo, Judicial e Institucional os procuradores José Marçal de
Ataíde Assi, Licéa Maria de Moraes Carvalho e Heloísa Malta Carpi, respectivamente.
Estiveram presentes na solenidade o
presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Manoel Alves Rabelo; o
representante do Tribunal de Contas (TC),
conselheiro Umberto Messias de Souza;
o prefeito de Vitória, João Coser; o presi-

dente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo (OAB-ES), Homero
Mafra; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Elcio Alvares; o presidente da Associação Nacional do Ministério Público (Conamp), César Mattar Jr.; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Alceu José Torres Marques;
além de representantes dos MPs estadual
e federal, entre outras autoridades.
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Mônica Cristina Moreira Pinto
Após 25 anos de carreira no Ministério Público Estadual, a procuradora de Justiça entrou
para o quadro dos membros aposentados e disse que é um ciclo completo na instituição

Trajetória
A procuradora de Justiça Mônica Cristina Moreira Pinto nasceu no dia 5 de fevereiro de 1958, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aos 18 anos começou a trabalhar, mas antes disto, aos 10 anos, já “dava

seus pulinhos para comprar seus batons”.
Ingressou no Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) por meio de concurso e prova de títulos, em 1984. No dia 15
de outubro, tomou posse como promotora
de Justiça e atuou em diversas comarcas,
como Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari,
Nova Venécia, São Mateus, Linhares, Serra,
Vila Velha, Cariacica e Vitória, entre outras.
Para ela, “de uma maneira geral, a convivência com a comunidade nas comarcas foi
sempre muito boa. Algumas vezes tive problemas com juízes. Como dizia o Nelson Darby
de Assis, eu sou ‘que nem jetiquibá: quebro,
mas não envergo’ (sic). Deixei vários amigos
por onde passei... e alguns desafetos também. Afinal de contas, não dizem que toda
unanimidade é burra?”, argumentou.
Em 1995, Mônica coordenou o Centro de
Apoio Operacional às Promotorias Criminais.
Foi também agraciada com o Colar e o Diploma do “Mérito Militar Feminino”, institu-

ídos em comemoração aos 15 anos da mulher na Polícia Militar do Espírito Santo, em
1998. Sua promoção ao cargo de procuradora de Justiça se deu por antiguidade, depois de ser preterida no merecimento. Isto
lhe deu a certeza de que, nessa carreira, as
coisas podem demorar, mas são inexoráveis.
A procuradora prossegue dizendo que
de sua memória não apaga as festas na
casa do Toscano (Gilberto Fabiano Toscano
de Mattos). “Éramos, então, um Ministério
Público pequeno, que não tinha qualquer
problema em se reunir. Eram festas temáticas, animadíssimas, e o pessoal estava
sempre junto. Sinto saudades”, relembrou.
A procuradora se diz uma pessoa realizada na profissão e afirma: “Nasci, amadureci e ‘morri’ profissionalmente. Sou um ciclo
completo no Ministério Público. Estou aposentada e sinto que mereço estar. Dei ao MP
o melhor que eu tinha dentro de mim. Mais
do que isto, não conseguiria fazer”, ressaltou.

De volta ao passado
fotos: Arquivo pessoal

Com bons e maus momentos, a vida profissional imitando a vida pessoal, mas muito
prazer pelo trabalho que realizava. É assim
que a procuradora de Justiça Mônica Cristina Moreira Pinto resume em breves palavras
sua trajetória no Ministério Público Estadual
(MPE), após 25 anos de carreira.
A partir do dia 25 de março, ela entrou
para a lista dos membros aposentados do
MPE, levando consigo, sem dúvida, um vasto
leque de experiência profissional e pessoal,
além de um profundo conhecimento, muitas vezes compartilhado com várias pessoas.
Para a procuradora, o Ministério Público é
um estado de espírito em sua vida. “Tenho a
instituição dentro de mim, assim meio como
um antigo ‘paladino do Oeste’”, comparou.
Entre as várias lembranças que ela gosta de afagar de vez em quando, está a das
muitas amizades. “Uma delas, muito querida, é o Paulo Sérgio Reis, procurador de
Justiça aposentado e já falecido. Ele me telefonava todo ano no dia do meu aniversário.
Infelizmente, ele morreu e eu não fiquei sabendo. Tínhamos ficado ‘grandes demais!’
A outra, o abraço emocionado e arfante do
meu falecido pai, no dia em que tomei posse como procuradora de Justiça”, lembrou.
Após tantos anos de trabalho, Mônica
aproveita o ‘gostinho’ da aposentadoria.
“Penso que somos aquinhoados pela sorte por podermos nos aposentar com proventos integrais. Isto nos dá mobilidade e
disponibilidade para a prestação de serviços voluntários para quem precisa”, ressaltou, dizendo que pretende descansar
por um tempo e depois dedicar-se distribuindo a experiência adquirida durante a
carreira, não sob o ponto de vista jurídico,
mas no que concerne às relações humanas.
Mas, enquanto isso não acontece, ocupa
a mente com outras atividades: lê, escre-

e tem proporcionado melhores ferramentas de trabalho, se comparado ao seu início de carreira, em que eram obrigados a
carregar a máquina de datilografia no ônibus e comprar os seus próprios papéis.
“Não era fácil. Então, o MP deve mesmo é seguir na direção da inovação, aparelhando os promotores cada vez mais, pois
isso se reverte em favor da sociedade atendida por eles. No mais, desejo aos colegas
iniciantes na carreira excelência no trabalho que vão continuar prestando à instituição, até chegarem ao ponto em que hoje
estou: aposentada”, concluiu.
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ve contos e poemas, cursa inglês, pratica
pilates, faz trabalhos manuais e frequenta
um curso para certificação de mergulho. A
procuradora ainda arruma tempo para navegar na internet, ir ao cinema e viajar regulamente. “Fico olhando para o meu próprio umbigo e pensando como é bom o ócio
depois de quase 34 anos de contribuição
para a previdência social”, avaliou.

Incentivo
Além da carreira jurídica, Mônica Cristina
ministrava aulas preparatórias para con-

cursos do Ministério Público e nunca deixou de incentivar os alunos acerca da profissão, sempre transmitindo entusiasmo,
estímulo e motivação. Muitos de seus exalunos hoje são promotores de Justiça e
juízes, aqui e em outros Estados. “E, olha,
não é coisa de ‘mãe coruja’, não, mas são
bons profissionais!”, pontua.
Em sua opinião, os promotores e procuradores de Justiça que ingressam na carreira atualmente têm melhores suportes para
atuar, pois a realidade do mundo é bem
diferente. Há várias inovações tecnológicas, por exemplo. Com isso, o MP mudou

▪ VI Congresso Nacional da Associação

Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica
em 1994, no Alice Vitória Hotel

▪ Congresso Nacional do Ministério
Público em Goiás

▪ Procuradora de Justiça Mônica Cristina
▪ Reciclagem de tiro do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento (CFA)

▪ Última missão no Centro de Apoio Operacional
Criminal (CACR) – Promotoria da Mulher

na Auditoria Militar, com Almiro Gonçalves
da Rocha, e o advogado Ernani Giurizatto,
defensor da Associação de Cabos e Soldados
do MPES (in memorian)
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Fábio Vello Corrêa
O procurador de Justiça Fábio Vello
Corrêa nasceu em 1958, na cidade de Vitória. Graduado em Direito
pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é especializado em Direito Penal, Processual
Penal e Direitos Difusos e Coletivos. Ingressou no Ministério Público Estadual (MPE) em 1991
e atuou nas comarcas de Baixo
Guandu, Pancas, Mantenópolis,
Boa Esperança, Iconha, Ecoporanga, Castelo, Cariacica, Serra,
Vila Velha e Vitória.
Vello Corrêa ainda integrou,
como coordenador, o Grupo de
Repressão e Combate ao Crime
Organizado (GRCO). Também foi
membro fundador do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC). É dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do
Consumidor (Caodc) e diretor da
Associação do Ministério Público
do Consumidor (MPcon).
Em fevereiro de 2009, foi promovido ao cargo de procurador de Justiça. Este ano, em eleição realizada
no dia 10 de maio, na sede da Procuradoria-Geral (PJ), foi o mais votado (com 202 votos) para compor o
Conselho Superior do Ministério Público Estadual (MPE), pela segunda
vez. Nesta entrevista, concedida ao
Informativo Aesmp em Foco, ele fala
de marcantes experiências no GRCO
e dos desafios no combate ao crime
organizado, entre outros. Confira.

foto: Arquivo pessoal

“O investimento institucional na capacitação do membro do Ministério Público deve ser uma
prioridade da instituição, realizando cursos de aprimoramento e grupos de estudos nas diversas
áreas, como já estamos fazendo há algum tempo.”

O senhor integrou a primeira formação do
Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRCO). Quais foram as experiências
mais marcantes que viveu nesse período?
Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar
que participei da segunda formação do GRCO.
Os desafios foram hercúleos. Naquela época,
o Estado do Espírito Santo atravessava grave crise institucional. Nossas investigações,
em parceira com o Ministério Público Federal, chegaram à alta cúpula do Governo do
Estado, logrando desvendar desvios de verbas públicas para cobrir empréstimos realizados na pré-campanha do então governador em cooperativas de crédito e, também,
desvios de recursos relativos à compensação
de créditos tributários realizados entre empresas, cujo destino oficialmente seria uma
fundação com nome de pessoa reconhecida mundialmente, mas que, no entanto, foi
utilizada para angariar recursos destinados
para campanhas políticas.
Ações foram propostas e prisões foram realizadas. Posteriormente, o MPF ofertou denúncia contra o governador do Estado lastreada, principalmente, em nossas investigações.

Também destaco a luta contra a pistolagem, em parceria com a missão especial
do Ministério da Justiça, ocasião em que
desvendamos crimes tidos como insolúveis,
como a autoria do mando do homicídio de
um sindicalista no município de Cariacica
e outros no interior do Estado.
Não posso deixar de enfatizar que o
fato de a Justiça ter enviado para o Estado do Acre, a nosso pedido, um coronel
da reserva da Polícia Militar fortemente
envolvido em autoria de crimes de mando, foi fator importante para que pudéssemos passar a limpo esses crimes. Porém, tivemos a morte do juiz Alexandre
de Castro Filho, nosso companheiro de
lutas contra a criminalidade organizada.
Esse momento talvez tenha sido o
mais difícil de minha carreira, quando a
emoção quase ultrapassou a razão, mas,
felizmente, conseguimos, passo a passo,
através de difícil investigação, desvendar
o crime. Aqui devo destacar os colegas
que me sucederam nas investigações e
que lograram chegar ao mandante, pois,
naquela ocasião só foi possível chegar até

os intermediários. Por isso, dividimos as
investigações, que foram assim continuadas com sucesso.
Outro fato que merece relevo foi praticamente a erradicação das casas de bingo no Estado e no Brasil, uma luta que encampamos no Grupo Nacional de Combate
ao Crime Organizado – GNCOC, do qual,
com muito orgulho, fui um dos fundadores. No Espírito Santo, a situação era peculiar, porque nossas investigações comprovavam que até recursos públicos foram
desviados e utilizados para financiar o denominado Bingo Televisivo, e também indicaram que políticos estavam envolvidos.
Na sua opinião, quais seriam hoje os grandes desafios no combate à criminalidade
organizada no Estado?
Podemos dizer que o tráfico de drogas é
hoje a maior causa dos crimes de homicídio
que ocorrem em nosso Estado. Porém, entendo que a nossa luta deve se concentrar
no fator que gera toda a criminalidade, que
é o desvio de recursos públicos, da educação, saúde, obras etc., em todos os níveis
- sejam federais, estaduais ou municipais.
Temos que reconhecer que a situação
do Estado é outra, mas nem por isso podemos nos descuidar, mesmo porque nem
todos os municípios fizeram a sua parte. O
Ministério Público deve ficar vigilante para
que os desvios de recursos não ocorram.
Finalmente, não posso deixar de expressar minha preocupação com municípios
que estão recebendo dinheiro dos royalties
do petróleo. Essa verba é finita e por isso
deve ser gasta de forma a garantir o desenvolvimento municipal, em obras de infraestrutura que possam trazer divisas e melhorar a qualidade de vida dos municípios.
Atualmente, o senhor é dirigente do Centro
de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do Consumidor. De sua vivência no comando de tal centro, aliado à longa carreira
de promotor de Justiça, em que aspectos os
nossos centros de apoio podem evoluir, tornando-se mais úteis para os colegas promo-

tores com atuação na primeira instância?
A grande função dos Centros de Apoio é
trabalhar na interlocução, fazendo a interface entre os órgãos de execução e os demais
órgãos públicos, entidades privadas e afins.
Também devemos dar suporte aos órgãos de execução colhendo material e
subsídios necessários à atividade fim por exemplo, fazendo pesquisas, acompanhando a jurisprudência e ações de colegas de outros estados, para implementar aqui as experiências exitosas.
Devemos caminhar, outrossim, para termos em nossos quadros técnicos de diversas áreas, que possam dar suporte aos cole-

“Saber aprender com os
erros e administrar os
acertos, sem soberba, deve
se constituir em verdadeira
lição do aprendizado e
meta a ser alcançada por
todo ser humano.”
gas em assuntos em que não possuímos expertise suficiente, como no setor de perícias.
A estrutura dos Centros de Apoio melhorou
significativamente nos últimos anos, sobretudo nos dois últimos, mas temos de avançar.
Questão que reclama uma atuação
mais marcante dos Centros é a centralização das informações das ações civis públicas, para permitir o acompanhamento em todas as suas fases, de forma que
elas não sofram solução de continuidade com mudanças do órgão de execução,
comuns em nossa carreira.
O senhor concorreu à eleição para o Conselho
Superior do Ministério Público e foi o mais
votado. Na carta divulgada antes da eleição, destacou o compromisso de agir com
justeza nas promoções por merecimento.
Nessa esteira, qual a importância da aferi-
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ção do merecimento dos membros do MPES
nos processos de remoção e de promoção?
Temos uma resolução, a Resolução
nº 273/2005, que disciplina a matéria.
Quando me referi a justeza nas promoções, trata-se de observar os parâmetros
legais nas promoções e remoções, como
tenho feito até hoje no Conselho.
Na referida carta de intenções, o senhor
também declarou que analisará, nos processos de remoção por merecimento para
as comarcas de terceira entrância e especial, a aptidão na área pretendida. Como
pretende analisar a aptidão do colega com
a matéria nesses casos?
Nas remoções para as Promotorias especializadas, entendo que devemos verificar
com acuidade a afinidade do colega; cursos
e atuação destacada na área devem ser levados em consideração. Mas, para que isso
seja realizado, é imprescindível que os colegas procedam averbação perante a Corregedoria e juntem, se for o caso, por ocasião dos pedidos, outras informações relevantes, de modo a permitir essa análise.
De forma geral, como o Conselho Superior do
MPES poderá garantir eficiência, impessoalidade e publicidade na aferição do merecimento para fins de remoção e de promoção?
Repetimos: obedecendo aos critérios
objetivos estabelecidos na Resolução que
disciplina a matéria, colocando fim à subjetividade. E temos de atualizar sempre a
disciplina legal normativa.
Como o senhor avalia o atual investimento institucional na capacitação dos membros do MPES?
O investimento institucional na capacitação do membro do Ministério Público
deve ser uma prioridade da instituição, realizando cursos de aprimoramento e grupos de estudos nas diversas áreas, como
já estamos fazendo há algum tempo. Porém, creio que podemos ouvir as necessidades dos colegas para trazermos temas
atuais para serem discutidos.
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No âmbito das atribuições do Conselho
Superior do MPES, quais serão os critérios adotados pelo senhor para análise e
deferimento dos pedidos de afastamento
para cursos de formação, como especializações, mestrados e doutorados?
Existe um critério legal estabelecido
no artigo 105, III da Lei Orgânica Estadual (Lei 95/97) e na Resolução n° 44/99,
que também disciplina a matéria.
Em razão da situação que atravessamos, concernente à falta de promotores,
pontualmente, o Conselho Superior editou
uma Resolução, a de n° 13/2008, suspendendo as autorizações de afastamento até
a realização do concurso de ingresso para
a carreira e a efetiva posse dos aprovados.
Nos casos de afastamento autorizados
recentemente, tivemos um caso em que
o Colégio de Procuradores entendeu que
não se aplicava a Resolução impeditiva,
porque este decorreu de concurso patrocinado por órgão da administração, sem
ressalvas. Noutro caso, em que a promotora está, no momento, em licença maternidade até a data de setembro de 2010,
entendi que a situação preconizada na
Resolução 13/2008 estaria solucionada
naquela data; porém, o Conselho Superior reviu a autorização, por recomendação do Colégio de Procuradores.
Pessoalmente, tenho posição firme favorável no sentido de permitir que colegas
participem de cursos de reciclagem, desde que haja benefício para a instituição.
Também gostaria de enfatizar que a Resolução n° 44/99 deve ser aprimorada, para
que os colegas que participem de cursos
de aperfeiçoamento, principalmente aqueles que tiveram deferido afastamento, revertam em prol da instituição a expertise
adquirida, através de trabalhos específicos.
Qual sua opinião a respeito do plano Estratégico do MPES, que traça objetivos a
serem alcançados até 2025?
Um grande avanço, pois através dele o
Ministério Público capixaba demonstra uma
direção, uma meta a ser alcançada. Não pos-

so deixar de enfatizar a visão do atual procurador geral de Justiça, Dr. Fernando Zardini Antonio, pelo grande passo dado ao instituir o planejamento estratégico. Temos de
saber aonde queremos chegar e voltar nossa atuação para o destinatário final, o povo
- mas como? Foi isso que se buscou no planejamento estratégico.
Nas empresas privadas, é comum o estabelecimento de metas. Porém, no serviço
público é incomum o planejamento estratégico, principalmente, tão longo.
O Estado do Espírito Santo estabeleceu
o planejamento estratégico, está se preparando para o futuro e o Ministério Públi-

“A estrutura dos Centros
de Apoio melhorou
significativamente nos
últimos anos, sobretudo
nos dois últimos, mas
temos de avançar.”
co do ES também está com o olhar para a
frente. Lembro-me dos posicionamentos do
colega Dr. Cláudio de Barros, conselheiro
do CNMP, por ocasião da reunião do planejamento estratégico. A sua fala foi uma
verdadeira aula do pensar, planejar e avançar na construção de um Ministério Público capaz de se desincumbir de suas relevantes funções institucionais. Esses posicionamentos estão se refletindo no CNMP,
em posicionamentos recentes, como o que
recomenda nova atuação no processo civil.
Como vê as críticas de alguns setores às
ações do MP em defesa dos direitos difusos?
As críticas sempre vão existir, mas temos de agir com inteligência, sabendo discernir as construtivas daquelas que se constituem mero “jus esperniandi” dos setores
atingidos pela ação ministerial.
Saber aprender com os erros e administrar os acertos, sem soberba, deve se cons-

bem - estar

tituir em verdadeira lição do aprendizado e
meta a ser alcançada por todo ser humano.
Devemos, também, prestigiar os compromissos de ajustamento de conduta, mesmo
que sejam demorados e trabalhosos, porque
trazem efeitos benéficos imediatos para a
população, para o meio ambiente etc., ao
passo que o aforamento de ação deve ser
reservado para o último caso, porque estamos repassando a solução do conflito ao Poder Judiciário, cuja decisão pode demorar
anos e nem sempre soluciona o direito material tutelado - mesmo porque nem sempre a solução da lide (do processo) dirime
o conflito. Por esse motivo, valorizo a velha
máxima de que é melhor perder um pouco e
fazer um acordo do que patrocinarmos uma
lide com resultados práticos imprevisíveis.
Qual sua opinião a respeito do PL nº
265/2007, de autoria do deputado Paulo
Maluf, que tem o objetivo de restringir as
ações do Ministério Público?
Na realidade, estamos pagando a conta da nossa atuação. O deputado Paulo
Maluf está legislando em causa própria,
pois é réu em várias ações de improbidade administrativa interpostas pelo Ministério Público de São Paulo e, pior, o projeto ganhou corpo porque vários congressistas estão na mesma situação.
Outro fator que destaco consiste no impedimento dos membros do Ministério Público da ativa de exercer atividade partidária, porque outras carreiras da Administração Pública, como a de delegado de polícia, defensores públicos e outras, não possuem regras que impeçam a atividade política. O resultado é que ficamos praticamente sem representantes nas casas de leis
e, por isso, mais sujeitos a sofrermos perdas em nossas prerrogativas institucionais.
Acho que o momento é especial e por
isso devemos divulgar mais nossas ações
e iniciativas que visem à tutela de direitos
sociais, principalmente as que possam repercutir de forma positiva na sociedade,
permitindo, assim, que a outra faceta do
Ministério Público seja conhecida.

Maçã

Dia Mundial
da Saúde
No dia 7 de abril é comemorado o Dia
Mundial da Saúde, criado pela OMS
(Organização Mundial da Saúde) em
1948. A data é lembrada anualmente
por muitas organizações do mundo,
que promovem ações sobre os cuidados e promoção à saúde. O objetivo é
evitar doença e incapacidade causadas pela vida insalubre e sedentária.
Nesta página, confira importantes dicas que a associação preparou para
você. Na próxima edição tem mais...

Qualidade de
vida dos idosos
A preocupação com a qualidade de vida
dos idosos aumenta à medida que melhores condições de higiene e avanços
da medicina propiciam maior longevidade. Existem fatores ambientais e genéticos que explicam o crescimento da expectativa de vida, mas é certo que a vida
urbana colaborou bastante com essa evolução, já que permitiu o acesso mais fácil
à assistência médica e a melhores condições de moradia. Mesmo assim, as famílias que têm pessoas idosas em casa
precisam estar atentas aos cuidados que
devem ser tomados para que eles tenham
uma vida saudável, tais como prática de
exercício, alimentação adequada e lazer.

27

Amamentação:
um processo vital para
a saúde do bebê
Amamentar é um ato vital para a saúde e desenvolvimento do bebê. Isso porque possibilita um maior número de anticorpos, ganho de peso e aumento das
estruturas orais envolvidas no ato de sugar. O leite materno é o melhor investimento que uma mãe pode dar ao seu filho recém-nascido. É composto por aproximadamente 160 substâncias com proteínas, gorduras, carboidratos e células.
Além disso, enquanto o bebê mama, ouve
o som dos batimentos cardíacos e a respiração da mãe. Todas essas sensações
são muito familiares, pois já eram percebidas quando ele ainda estava em seu
útero. Essas sensações acalmam o pequeno, gera bem-estar, conforto, carinho e o
ajuda durante seu processo emocional.

Saborosa e irresistível, a maçã possui nutrientes que estimulam as
funções orgânicas que ajudam a
prevenir várias doenças. Sua fama
vem das fibras, encontradas com
abundância na casca, capazes de
facilitar a digestão, regular a atividade intestinal e moderar o apetite. Mas suas qualidades não param
por aí. A maçã é um alimento que
tem em sua composição 85% de
água, 12% de açúcar, ácidos orgânicos, ácido málico, substância
fundamental à tonicidade cardíaca, e várias vitaminas, como B1,
B2, PP, C e E. É considerada uma
das frutas mais completa, pois estimula as glândulas digestivas, protege a mucosa gástrica e, ainda,
favorece a assimilação de cálcio.
A sua polpa cozida e o suco fresco são excelentes calmantes, que
retardam o aparecimento de rugas
e a flacidez da epiderme, pois são
fortificantes e atuam sobre o fígado preguiçoso, além de
favorecer a eliminação
do colesterol ruim.
Sabendo de tantos
benefícios, aproveite e faça bem
à sua saúde.

Previna-se contra as doenças do inverno
O inverno está chegando! Nesta época do
ano, as crises alérgicas surgem com mais
facilidade. Aumenta em 40% a incidência
das doenças respiratórias, como resfriado,
gripe, rinite, asma, bronquite e pneumonia. Para amenizar os sintomas, algumas
medidas devem ser tomadas: aproveitar o
sol e o ar para deixar a casa aquecida e

ventilada. O ambiente arejado espanta
ácaros, vírus, bactérias e poeira. Passar pano umedecido no chão todos os
dias, trocar a roupa de cama duas vezes por semana e manter animais domésticos fora do quarto. Ensacar bichinhos de pelúcia e usar capas antialérgicas nos colchões e travesseiros.
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