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Conte com a Unimed Vitória
em todos os momentos.

EDITORIAL
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EXPEDIENTE
Diretoria Executiva

Odontológico
Sorrir faz bem. Por isso, a Unimed também cuida da saúde da sua boca. Com o plano odontológico, você e sua
família contam com uma ampla rede de profissionais credenciados e diversos procedimentos específicos.
Além de 40 procedimentos a mais do que o exigido por lei. Ex.: teste de risco de cárie - Fluxo de Capacidade
Tampão.

SOS - Emergências Médicas
Em casos de urgência, a rapidez pode ser decisiva para salvar uma vida. Por isso, a Unimed conta com ambulâncias
de alta tecnologia, UTI móvel, helicóptero e aviões, prontos 24 horas, além da melhor equipe em atendimento de
emergência. Com esse serviço, o cliente também conta com aconselhamento médico por telefone.
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• Atendimento pré-hospitalar domiciliar de urgência/emergência;

Departamentos

• Remoções terrestres de urgência/emergência;
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Esportivo

• Remoções terrestres eletivas;
• Remoções aeromédicas com helicóptero e aviões de urgência/emergência.
Contamos com uma das maiores frotas de atendimento móvel, com médicos especializados e prontos para te
atender quando for necessário.
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É tempo de eleição! No próximo dia 03 de outubro compareceremos às urnas para eleger nossos representantes no Governo e no Parlamento.
A despeito de quem serão os escolhidos, acreditamos que o relacionamento harmonioso e independente com os poderes constituídos é de vital importância para a construção de um Estado mais justo, mais fraterno e mais progressivo. Por isso, deixamos aqui
consignada a nossa expectativa de que o trabalho conjunto continue prevalecendo em
defesa da democracia, dos cidadãos e de uma nova ordem econômica e social, que incorpore milhares de pessoas que ainda hoje estão apartadas do mínimo de dignidade.
A eleição é matéria de capa desta edição. Cumprindo nosso papel de estimuladores do
debate criativo e da reflexão crítica, resolvemos ouvir os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para o Governo do Estado acerca de relevantes questões de
interesse institucional, como: critério de escolha do PGJ, controle de políticas públicas,
atuação do MPES e a importância do trabalho cooperativo entre o governo e o “Parquet”.
Nesta edição, destacamos, ainda, a posse do colega Josemar Moreira, que alcançou o
mais elevado patamar na carreira do Ministério Público, assumindo, pelo critério de merecimento, o cargo de Procurador de Justiça.
Não deixe de ler a entrevista com o colega promotor de Justiça Lourival Lima Nascimento, que, em julho, entrou para o quadro dos membros aposentados, deixando muitas saudades e fortes lembranças de trabalho sério, ético e destemido.
Confira, ainda, a biografia do inestimável procurador de Justiça aposentado Ezequiel
Ronchi Neto, que relembra fatos marcantes de sua sólida e respeitada carreira como advogado, professor, promotor e procurador de Justiça, além de sua rica experiência no
campo político, quando foi candidato a prefeito do município de Barra de São Francisco, pelo Partido Social Democrático.
Também enriquecem esta edição os artigos de opinião intitulados “Direitos coletivos
– desafios para a atualidade” e “Os vinte anos do ECRIAD – avanços e desafios”, de autoria, respectivamente, dos promotores de Justiça Geraldo Marques e Rodrigo Monteiro. Vale a pena conferir.
Outros relevantes assuntos de interesse associativo estão nas páginas desta edição:
saúde, poesias, futebol, Dia dos Pais, homenagens e muito mais para manter você informado e sintonizado com os principais acontecimentos do momento. Ressaltamos que é
desse encontro de ideias e ideais que se fez não apenas esta, mas todas as edições do
informativo “Aesmp em Foco”.
Desejamos a todos uma eleição de sucesso e que possam refletir bastante sobre os
candidatos que terão o privilégio de receber o seu precioso voto. Vote certo e consciente!
Boa leitura!
Almiro Gonçalves da Rocha
Presidente da Aesmp
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▪ Promotor recebe placa de
homenagem da Aesmp

▪ Imagem geral do almoço com os aposentados

Aesmp promove almoço
com os aposentados

Diretoria da Aesmp se reúne
com representantes do Banestes
Pelo Banestes, estiveram presentes Alexandre Coelho Ceotto, superintendente Regional Centro; Lúcia Helena Rosi Ferreira,
gerente da agência Banestes Central; Maria
de Fátima Marques de Souza, gerente do
Posto de Atendimento Bancário (PAB) Fórum de Vitória; e Onécimo Paste, consultor.
Durante o encontro, os representantes da Aesmp e do Banestes debateram
acerca dos anseios dos associados, bem
como sobre os diversos produtos e benefícios oferecidos pela instituição bancá-

Nota de Repúdio
A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) divulgou uma
nota de repúdio no mês de agosto no
jornal A Tribuna (16) e no ES de Fato
de Cachoeiro de Itapemirim (17). Segundo o texto da nota, foi injustificável
a conduta do prefeito de Cachoeiro de
Itapemirim, Carlos Casteglione, contra o
promotor de Justiça Cleto Vinícius Viei-

ra Pedrollo, no último dia 29 de julho, conforme matérias veiculadas em vários meios
de imprensa da região sul do Espírito Santo.
De acordo com a nota, o promotor de
Justiça de Cachoeiro de Itapemirim agiu
estritamente no exercício de suas funções
ministeriais, quando obteve judicialmente
a exoneração de servidores municipais comissionados em situação irregular, após in-

A Aesmp realizou mais um encontro com
os seus associados aposentados. Uma iniciativa da atual diretoria, a programação já
acontece há três anos. O momento foi de
muita descontração, alegria e bate-papo entre os colegas que não estão mais na ativa.
Após o almoço, que aconteceu no dia
17 de agosto, no Radisson Hotel, na Praia
do Canto, em Vitória, os aposentados reuniram-se com o presidente da entidade,
Almiro Gonçalves da Rocha, para obterem

ria. Além disso, na reunião ficou acertado que os gerentes regionais dos diversos
municípios farão visitas aos membros do
MP, para exposição de todos os serviços
disponíveis à classe.
Dentre os assuntos debatidos na reunião
constavam os benefícios do cartão Banescard, empréstimo consignado em folha de
pagamento, crédito imobiliário, financiamento de bens, cheque especial, cobrança bancária, DDA, cartão Banestes Visa Internacional e crédito pessoal, entre outros.
foto: ASS. AESMP

A diretoria da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) reuniu-se, no dia 18 de agosto, na sede administrativa da entidade com representantes do Banestes para debater assuntos de
interesse da classe.
A reunião contou com a presença do presidente Almiro Gonçalves da Rocha; do 1º
vice-presidente, João Alberto Calvão Gonçalves; do 2º diretor financeiro, Marcello
Souza Queiroz; e da integrante do Conselho Deliberativo, Sandra Lengruber da Silva.

frutíferas tentativas extrajudiciais junto ao chefe do Executivo municipal.
“A Aesmp apoia integralmente o valoroso promotor pelo trabalho desenvolvido naquele município, levando o Ministério Público Capixaba a ser cada vez
mais respeitado pela sociedade”, diz
a nota de repúdio, assinada pelo 1º vice-presidente, João Gonçalves Calvão.

informações atualizadas sobre diversos assuntos de interesse da categoria. O procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio, e o vice-presidente da Aesmp,
João Calvão Gonçalves, também participaram do encontro.
“O objetivo principal do encontro é aproximar colegas que, embora não estejam mais
na ativa, fazem parte do Ministério Público
Capixaba, o que nos torna uma verdadeira
família do MP”, disse Almiro.

Associação
homenageia
promotor
de Justiça
Vários promotores de Justiça se despediram do colega Lourival Lima
do Nascimento, que se aposentou do Ministério Público Capixaba em julho, após 14 anos de carreira. Na oportunidade, o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp),
Almiro Gonçalves da Rocha, entregou ao notável promotor uma placa de homenagem pelos seus relevantes serviços prestados.

Promotores de Justiça
participam de curso de tiro

▪ Promotores no curso de prática de tiro

Em julho, aconteceu mais um curso de
Prática de Tiro e Manuseio de Arma de
Fogo, organizado pela Aesmp. Ministrado pelo instrutor José Carlos Batista, da
Rasch Sport (Treinamento Comércio e
Serviço), o curso teve como objetivo
esclarecer aos promotores os aspectos técnicos do emprego das armas de

fogo em face do Estatuto do Desarmamento e conferir o certificado para recadastramento das armas junto ao Sinarm (Sistema Nacional de Armas). O
curso aconteceu no Parque Residencial
de Laranjeiras - Serra - e reuniu cerca
de 30 membros do MP. Os participantes receberam aulas teórica e prática.

REGISTRO
Procurador é
homenageado pela PF

Promotores são homenageados
pela Assembleia Legislativa do ES
Quatro membros do Ministério Público Estadual (MPE) foram homenageados pela
Assembleia Legislativa do Espírito Santo
(Ales). Com a Comenda “Ordem do Mérito Domingos Martins”, foram agraciados o
procurador de Justiça Ananias Ribeiro de
Oliveira (no grau de Oficial) e o promotor
de Justiça Jonaci Silva Herédia (no grau de
Comendador). Os promotores Marcelo Victor Valente Gouveia Teixeira e Antônio Carlos Gomes da Silva Júnior receberam o título de “Cidadão Espírito-Santense”. A so-

lenidade aconteceu em 23 de agosto, no
Plenário Dirceu Cardoso da Ales.
A Comenda “Ordem do Mérito Domingos Martins” acontece duas vezes por ano
e está prevista na Lei nº 8.957/08. É destinada a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado serviços relevantes à sociedade. O título de Cidadão Espírito-Santense é concedido às pessoas que prestaram relevantes
serviços ao Estado, ou que de alguma forma marcaram a história do Espírito Santo.

O procurador de Justiça Sócrates
de Souza foi homenageado pela Superintendência Regional da Polícia
Federal (SRPF) com uma placa de
agradecimento pelos serviços prestados ao combate às organizações
criminosas no Estado. A solenidade
ocorreu no dia 3 de agosto, no auditório do edifício-sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha.
O procurador é dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal
(CACR) do Ministério Público Estadual (MPE) desde junho deste ano.
“O MPES não consegue sobreviver sem o apoio e a parceria das polícias, neste caso a PF. O trabalho em
conjunto é válido para apresentar ao
Poder Judiciário as denúncias que
envolvem pessoas e grupos organizados, na árdua tarefa de controlar
a criminalidade”, disse Sócrates.

▪ Procurador Sócrates recebendo
a placa de homenagem

Selo comemorativo
No dia 21 de abril de 2011, a
Associação Espírito-Santense do
Ministério Público (Aesmp) completa 50 anos de fundação. Em
alusão à data, a entidade fez um
selo comemorativo, que será en-

▪ Promotor Américo Reis com o promotor

caminhado a partir do mês de outubro nas correspondências dos seus
associados. O objetivo é ressaltar a
importância da Aesmp e da determinação em buscar seus objetivos, reforçando o seu papel junto à classe.

▪ Com o procurador de Justiça

paulista Francisco Sembranelli, que atuou no
caso do casal Nardoni (vítima Isabela Nardoni)

Edilson Mougenot Bonfim

Encontro Nacional dos Promotores do Júri

foto: ass. mp

▪

Da esquerda para direita: Marcelo Victor, Ananias de Oliveira, Antônio Carlos Júnior e Jonaci Herédia
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O promotor de Justiça Américo José Reis
representou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no Encontro Nacional dos Promotores do Júri, que aconteceu entre os dias 11 e 14 de agosto na
cidade de Gramado/RS. Realizado pela
Associação do Ministério Público do Rio
Grande do Sul, o evento reuniu cerca de
300 pessoas.
O objetivo do encontro foi congregar
membros do Ministério Público Estadual

e Nacional, autoridades e sociedade para
informar, debater, buscar consensos mínimos de procedimentos em relação às temáticas que envolvem as ações ministeriais, no âmbito institucional, na defesa
da sociedade e no campo constitucional.
“Fiquei muito feliz por ter tido a honra
de participar do encontro com outros promotores de Justiça que atuam, amam e
realmente são vocacionados para o Tribunal do Júri”, contou o promotor Américo

Reis. “Pensei que estivéssemos em extinção...”, brincou.
Segundo ele, os painéis e debates foram
específicos sobre a atuação dos promotores perante o Tribunal do Júri. “Debatemos
nossas atuações em plenário (chegamos à
conclusão que atuar no Tribunal do Júri é
combinar a arte e a ciência) as inovações
legislativas que estão para entrar em vigor
com o advento do novo Código de Processo Penal. Foi muito interessante”, disse.

Nascimentos
Um dos sábios conselhos do livro de Provérbios é insistir com os filhos no sentido de levar a sério a orientação
dos seus pais: “No caminho da sabedoria te ensinei e
pelas carreiras direitas te fiz andar” (Provérbios 4:11).
 Nasceu no dia 10/8 Leonam Miranda David de Barros, como herança de Deus para alegrar o lar do promotor de Justiça aposentado Manoel Antônio de Barros e
Ana Paula Miranda Castro David de Barros.  No dia
17/8, foi a vez de Guilherme Pimenta Bayerl Ferreira,
para alegrar a vida da promotora de Justiça Juliana Pimenta Ferreira e Wendell Bayerl Ferreira.  No dia 18/8,
quem chegou foi Davi Moraes Ribeiro de Freitas, para

felicidade dos pais promotora Paula Moraes Ribeiro de
Freitas e Washington Luís S. R. F. de Freitas.  Em 19/8,
nasceu Vítor Gonçalves Capatão, filho do promotor Antônio Luiz Rogério Capatão e Mariza Joza Gonçalves. 
Chegou no dia 26/8 Carolina Ruy Merçon, filha da dentista e funcionária da Aesmp Henriette Schneider Ruy
Merçon.  Já no dia 15/9, quem nasceu foi Gabriel da
Silva Fração, filho de Maria Vieira Fração.
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MPES
apoia TRE
na apuração
de crimes
eleitorais
▪

Estande do MPES durante a panfletagem

MPES participa de
panfletagem do Programa de
Ética e Transparência Eleitoral
Para orientar a população sobre a importância de não vender o voto e o papel do cidadão na fiscalização das campanhas políticas, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria Cível
de Vitória, participou da panfletagem referente ao Programa de Ética e Transparência Eleitoral (Prete), do Tribunal Regional

Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Na
ocasião, o MPE montou um estande na feira de Jardim da Penha para oferecer panfletos do Prete aos feirantes e frequentadores do local. Cerca de 200 pessoas, entre promotores de Justiça, desembargadores, juízes e sociedade civil, participaram
da panfletagem.

Campanha “Passado sujo não dá futuro”
A campanha “Passado sujo não dá
futuro. Vote limpo” foi lançada durante o IV Fórum de Debates sobre
Direito Eleitoral, realizado no dia 13
de agosto, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Na ocasião,
foi ministrada a palestra “Ações Eleitorais e a Efetividade das Decisões”
pelo procurador da República do Estado de Minas Gerais José Jairo Gomes. A juíza do Tribunal Regional Federal Eloá Alves Ferreira falou sobre
“Novos Rumos do Direito Eleitoral –

Projeto Ficha Limpa”. Já o advogado especialista em Direito Eleitoral
Luis Gustavo Motta Severo da Silva
debateu o tema “Abusos no Direito
Eleitoral: condutas vedadas, compras
de votos, arrecadação e gastos de recursos”. O objetivo do fórum foi apresentar as principais alterações ocorridas na legislação eleitoral, com vistas às suas aplicações nas eleições
de 2010, além de proporcionar aos
profissionais da área o aprimoramento de suas funções.

O Ministério Público Estadual
(MPE) firmou parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/ES)
para auxiliar o órgão na instrução
de procedimentos investigatórios
em referência às eleições 2010.
O termo do acordo foi assinado
pelo procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio, e
o presidente do Tribunal, desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
no dia 23 de agosto, na sala da
presidência do TRE.
O TRE solicitou ao MPES a
designação de três promotores de
Justiça para atuar junto ao Gabinete de Gestão Integrada, devido
ao número de denúncias relativas
à matéria eleitoral. “Prontamente atendemos a solicitação. Queremos que essas eleições sejam
marcadas pela transparência e,
principalmente, pela celeridade
no afastamento daqueles que são
impedidos de participar do pleito
como candidatos em função da legislação”, disse Zardini.
Para o desembargador Feu
Rosa, trata-se de uma ajuda
de extrema importância. “Estamos agradecidos pela pronta colaboração do MPES. Os promotores auxiliarão em muito para
melhor instruir os procedimentos, principalmente aqueles de
corrupção eleitoral”, considerou
o desembargador.
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FIA – saiba como aplicar
o seu imposto de renda
Para que os associados saibam como aplicar até 6% do valor de seu imposto de renda e beneficiar programas sociais de proteção à criança e ao adolescente, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), em parceria com o Centro de
Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAIJ), abriu este espaço para divulgar o
Fundo da Infância e da Adolescência (FIA).
O FIA foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8069 –
de 13/07/90 – artigo 260). Através dele,
pessoas físicas e jurídicas podem destinar
parte do imposto de renda devido para custear ações de atendimento às crianças e
adolescentes do Espírito Santo.
De acordo com o auditor-fiscal da Receita Federal do Espírito Santo, Gelson Guarçoni, o procedimento só é aplicável por quem
optar pela declaração completa. “O contribuinte deve depositar, até o último dia útil
do ano, o valor que quer destinar na conta do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente de sua escolha. Em abril do
ano seguinte, ele deve incluir o valor destinado no campo Pagamentos e Doações de

sua declaração de ajuste. Esse valor será
deduzido diretamente do imposto devido,
até o limite de 6%”, informou.
O comprovante do depósito deve ser apresentado ao Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente que gere o fundo, para que
seja providenciado o recibo da destinação.
Quanto à diferença entre doação e destinação, Gelson disse que em geral as pessoas fazem uma destinação, ou seja, até
o limite de 6% do imposto devido naquele ano, mas é importante frisar também a
diferença do imposto devido em relação
àquele a restituir ou pagar.
“Na declaração, apura-se primeiro o
imposto devido. Caso o retido na fonte e
ou pago como carnê-leão ou complementar for maior que o devido, a pessoa terá
restituição. Se o valor já pago for menor
que o devido, haverá imposto a pagar a partir de 30 de abril daquele ano”, explicou.
Ele acrescentou que caso seja feita uma
destinação, o imposto a restituir será acrescido do valor destinado e o eventual imposto
a pagar será diminuído deste valor, sempre
respeitando o limite de 6%. O valor deposi-

tado para o FIA que exceder o limite de 6%
do imposto devido será efetivamente uma
doação, pois não será devolvido ao doador.
Ainda segundo Gelson, promotores,
magistrados, auditores-fiscais, executivos
em cargo de direção, empresários, profissionais liberais, entre outros, podem destinar cerca de dois mil reais por pessoa,
valor que pode amparar uma criança de
forma digna pelo ano inteiro.
As destinações deverão ser feitas na
conta corrente (Banco do Brasil – Ag.
3665-X, conta 72563-3 ou no Banestes,
Ag. 104, conta 8623118) do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Criad). Ou para o Conselho Municipal de sua preferência. Mais informações nos telefones (27) 3345-5441/33456109 ou e-mail caij@mpes.gov.br.

Destinações ao FIA - Análise dos Dados Estatísticos Espírito Santo
Pessoa Jurídica

Pessoa Física
ANO

IR Devido - Deduções
Legais (modelo
completo)

Destinação ao
FIA - Efetiva
(R$)

Destinação
Potencial Efetiva (R$)

% de
participação

A

B

C = 6% DE A

D = B/C X100

ANO

(*) Valor sem o adicional

IR Devido - Lucro Real
(R$) *

Destinação ao
FIA - Efetiva
(R$)

Destinação ao
FIA - Potencial
(R$)

A

B

C = 6% DE A

% de
participação
D = B/C X100

2006

645.640.000,00

589.409,74

38.738.400,00

1,52

2006

332.000.000,00

204.366,13

3.320.000,00

6,15

2007

674.130.000,00

944.984,15

40.447.800,00

2,33

2007

425.700.000,00

460.423,21

4.257.000,00

10,81

2008

765.937.387,78

796.500,10

45.956.243,27

1,73

2008

740.100.414,92

843.630,00

7.401.004,14

11,39

Pessoa Física - ano base 2008

Pessoa Jurídica - ano base 2008

Dados extraídos das Declarações de IR Pessoa Física

Dados extraídos das Declarações de IR Pessoa Física

(*) Fundos dos Direitos das
Crianças e do Adolescentes

Município Atual

Valor imposto
devido - Quadro

Valor dedução de

Potencial 6%

Município Atual

Imposto sobre Lucro
Real à Aliquota de 15%

FDCA*

Potencial 1%

Vitória - ES

333.514.987,22

393.932,82

20.010.899,23

Vitória - ES

476.741.379,21

425.280,00

4.767.413,79

Vila Velha - ES

193.022.686,56

172.833,74

11.581.361,19

Vila Velha - ES

71.951.263,43

300.000,00

719.512,63

Serra - ES

45.013.720,93

56.533,58

2.700.823,26

Linhares - ES

17.201.403,54

0,00

172.014,04
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▪ MP e ONGs entregam moção e nota técnica
ao vice-presidente da Câmara

Hídricos e os conselhos estaduais reduzam
em 50% as faixas mínimas nos rios de domínio da União e dos estados.
O ato público foi encerrado com a entrega de moção contra a aprovação do PL
1.876/99 e nota técnica ao vice-presidente
da Câmara, Marco Maia (PT-RS), que recebeu os representantes no gabinete da Presidência da Casa (com informações da assessoria de imprensa Conamp).

Quem for participar do IX Torneio
Nacional de Futebol Society do Ministério Público, anote aí: a competição acontecerá de 11 a 15 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba. O campeonato é dividido em três
categorias: Força Livre (até 34 anos),
Master (de 35 a 44 anos) e Supermaster (acima de 45 anos). O objetivo é aproximar promotores e procuradores de Justiça de todo o país por
meio de atividades esportivas, servindo também como fórum de intercâmbio de ideias e entretenimento. Não
perca esta oportunidade! Faça sua
inscrição pelo telefone (27) 32237555 ou e-mail secretaria@aesmp.
org.br. Participe!

PEC que trata da perda do
cargo de magistrado e membro
do MP é aprovada pelo Senado
O Plenário do Senado Federal aprovou,
por unanimidade (acordo de líderes),
em primeiro turno (58 votos) e no mesmo dia, em segundo turno (52 votos),
a PEC 89/03, de autoria da senadora Ideli Salvatti (PT/SC), que dá nova
redação aos artigos 93 e 95 da Constituição Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados e membros do Ministério Público
como medida disciplinar e permitir a
perda de cargo, nos casos que estabelece. A unanimidade nas duas votações, bem como a votação no mesmo
dia,do 1º e do 2º turnos, cumprindo o
interstício de três sessões de discussões entre os dois turnos de votação,
previstonoRegimentoInternodaCasa,
ocorreram por acordo de liderança.

Os 20 anos do Ecriad:
avanços e desafios

Torneio Nacional
do MP de 11 a 15
de novembro

foto: ass. conamp

Entidades representativas do Ministério Público, entre elas a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp) e
a Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), juntamente com Organizações Não Governamentais
(ONGs) realizaram, no dia 18 de agosto, em
Brasília, um ato público contrário às alterações no Projeto de Lei n.° 1.876 de 1999,
conhecido como Novo Código Florestal, em
tramitação na Câmara dos Deputados.
Substitutivo do deputado Aldo Rebelo
(PCdoB-SP), aprovado pela Comissão Especial, revoga o Código Florestal (Lei 4.771/65)
e a Lei de Proteção das Florestas Existentes em Nascentes dos Rios (7.754/89). O
texto prevê, entre outras alterações, a possibilidade de a compensação da área desmatada ser feita em outro Estado e permite que o Conselho Nacional de Recursos

foto: ass. conamp

MP realiza ato contra
mudanças no código florestal

Reunião dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Conamp
O presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha, esteve entre
os dias 13 e 15 de setembro em Brasília, na reunião ordinária do Conselho
Deliberativo da Associação Nacional dos
MembrosdoMinistérioPúblico(Conamp).
No dia 14, presidiu a primeira reunião
do Conselho Fiscal da entidade, realizada para examinar os movimentos contá-

beis do período de março a agosto deste
ano, bem como a regularidade das contas da atual diretoria da Conamp. Durante a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, foram tratados temas relacionados às alterações sugeridas no Projeto de
Lei n.° 1876/99, conhecido como Novo
Código Florestal, em tramitação na Câmara dos Deputados, à atividade político-partidária e a subsídios, entre outros.
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Em 13 de julho de 2010 o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECRIAD) completou 20 anos, criado em razão da necessidade de se adequar a PROTEÇÃO INTEGRAL à criança e ao adolescente aos ditames previstos junto ao artigo 227, caput,
da Constituição Federal.
Nesses 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente foi possível constatar avanços práticos significativos
para a expansão da cidadania infanto-juvenil, através da efetivação dos direitos individuais e do asseguramento das garantias
fundamentais destinados à proteção integral da infância e da juventude.
Desde seu nascimento, entretanto, o
ECRIAD foi alvo de inúmeras críticas, as
quais, em sua maioria, infundadas, se deram em razão de uma interpretação equivocada acerca do tema. A maior delas, talvez, se refira à demasiada existência de direitos em favor das crianças e adolescentes, sem a consequente atribuição de deveres, o que é totalmente inverídico.
A partir de uma singela leitura do Estatuto percebe-se que o mesmo, em momento algum, confere “superdireito”, “imunidade” ou “salvo-conduto” às crianças e
adolescentes, mas sim e tão somente regulamenta uma gama de direitos fundamentais já estampados de forma expressa
na Constituição Federal.
A título exemplificativo, os artigos 108,
112, VI e 121 do ECRIAD deixam claro que eventual violação a esses direitos por parte de adolescentes ocasionará uma intervenção estatal, tal qual ocorre com os adultos (guardadas as devidas
proporções), com a viabilidade de aplicação de sanção privativa de liberdade (internação), o que denota que o Estatuto
não trouxe, apenas, direitos.
Interessante mencionar que em realização de palestras recentes junto às escolas do

município de Pedro Canário, fomos
surpreendidos quando questionamos aos alunos se os mesmos tinham conhecimento da hipótese de aplicação de medida socioeducativa de internação em
desfavor de adolescentes em
casos de prática de atos infracionais, quando a imensa maioria respondeu desconhecer tal possibilidade.
Cremos que essa ausência de esclarecimentos acerca da efetividade do ECRIAD tem relevância umbilical com a
crescente e desenfreada onda de indisciplina que assola nossas escolas, atuando
como fator negativo decisivo na má-formação de nossos jovens.
Esse desconhecimento do estatuto
é fruto de uma costumeira interpretação equivocada de toda a sociedade e,
sobretudo, daqueles que têm a missão
de zelar pela sua aplicação, o que gera,
por vezes, uma omissão no cumprimento dos preceitos legais e constitucionais
voltados à proteção integral à criança e
ao adolescente.
Resta cristalino que além de conferir direitos (já previstos na Carta Magna) às crianças e adolescentes, o Estatuto procura estabelecer o dever do Estado e, sobretudo, de
cada um de nós, no sentido da prevenção
e/ou repressão à violação de tais direitos.
Importante deixar claro que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito porque não só são tidos como titulares de direitos, mas, especialmente, porque são reconhecidos como tais (protagonistas) por todo ordenamento jurídico bra-

sileiro, através de garantias diferenciadas
e especiais, como forma de efetivação aos
regramentos constitucionais da proteção
integral e a absoluta prioridade.
Implantado em sua totalidade, o
ECRIAD terá plenas condições de promover uma verdadeira transformação social em favor daqueles que representam a verdadeira matéria-prima das gerações futuras.
Por fim, acreditamos que os avanços foram significativos, porém, os desafios ainda são enormes. É preciso, assim, que os
atores responsáveis pela fiel consecução
dos direitos e deveres trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente mantenham postura ativa e, nessa ordem, cabe
ao Ministério Público chamar para si essa
grande responsabilidade.
Rodrigo Monteiro da Silva
Promotor de Justiça

espa ç o livre

Cerrando os olhos, mergulhei nas brumas
do tempo. Avancei, encrespando as ondas
que se opunham à minha meta, ora densas e agressivas, ora claras, que me propus,
não conseguia vencer a testa do futuro que
se erguia à minha frente, qual gigante de
pedras, com aspecto de quem me afrontava, na certeza da sua vitória. Certo de que
as paredes do amanhã escondem segredos
intangíveis, recuei, mudei de rumo e parti,
em direção ao passado, na consideração de
que só ele, o passado, me oferecia abertura
para prosseguir, rasgando o véu do tempo.
Tomei lugar, com cautela, nas asas do
pensamento, curioso e entornando desejo
de percorrer os caminhos por onde passei,
no fluir da vida, em verdadeiro êxtase. No
desenrolar da fita, às bordas do meu caminho, ia eu, desmanchando novelos, abrindo caixinhas, reavivando memórias, pincelando feridas, enxugando lágrimas que me
molhavam a face, pedindo desculpas, pois,
com frequencia, as decepções e desacertos eram vistos nos anais que revivia. Por
outro lado, andei revendo, com alegria, algumas migalhas valiosas que, com ajuda
de muitos, armazenei, quando por ali andei pisando estradas e, por dádiva divina,
pude gotejar algo positivo na concha que
recolhe todo bem que se pratica.
Na verdade, aprendi com o meu pai, meu
inesquecível pai, meu primeiro mestre, que
cada dia que passa é uma pedra que se desagrega e cai das muralhas do futuro, porto
em que se ancora o desconhecido que nos
espera. Nunca se olvide de que é o pensamento que adorna a existência do homem,
apregoando que o valor de cada um de nós
se conhece pelas boas obras, jamais pela
fortuna ou pelo prestígio social que o guinche aos páramos da glória passageira e astuta. A minha arriscada viagem na inversão
do tempo, às vezes, me entristece e me confunde. Corta-me, porém, a oportunidade que
me foi concedida, para pedir a Deus perdão
pelos meus tropeços, agradecer pelos meus
avanços, rogando-lhe força, para que, quan-

foto: arquivo pessoal

Escada do tempo
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desafios para a atualidade

Ao calor do debate eis que a bravura
Ergue no peito de cada promotor
Servo fiel de inocentes criaturas
Mantém a Lei na sua essência pura
Pela Justiça da Terra e do Senhor.

Vicente Nolasco Costa
Promotor de Justiça aposentado
do ascender ao ponto da partida, de volta dos
meus sonhos, possa meditar com segurança,
agir com humildade, buscando, sempre, enaltecer o bem, evitando, com galhardia, tudo
que magoa, aturde, entristece e perturba o
meu irmão, por mais simples que ele seja.
Descendo, assim, na escada do tempo,
agradeço ao Criador, por permitir que eu, tão
pequeno e insignificante, como sou, pudesse rever, peça por peça, todo o meu comportamento, tendo ao meu alcance, bem
perto de mim, todos os meus atos, todas
as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, tocando as minhas entranhas, rasgando a minha carne, abrindo a minha mente, dinamizando a minha vontade, para dizer, “ab imo corde” (isto é, do fundo do
coração): Pai, como me dói a descoberta
de que, por vezes, olvidei o amor, virtude
tão valorizada por Cristo, Nosso Senhor, e
decantada, nos quatro cantos do mundo!
Descobri, em boa hora, que voltar ao
fundo do tempo é utópico, é impossível,
mas valeu a pena sonhar que mudei de direção do tempo, mergulhei no passado e
pude rever a minha vida. Agora, posso encarar o futuro, sabendo que cada minuto
que passa é um degrau da escada da vida
que cai no abismo do passado, conduzindo-me em direção ao futuro cujo ponto final é a eternidade, porto que nos espera,
um dia. Obrigado meu Deus.

Ame a função mais que a sua própria
vida
Magistrado de Justiça e de saber
A cada frase de uma sentença
proferida
Glória se faça ao se reconhecer
Em esta peça imparcial e comedida
Seu respeito ao direito e ao dever.
Amigo, a distância do seu direito
Deverá ser a mesma do seu dever
Veja com igualdade e com respeito
Os dois caminhos que terá que
percorrer
Grite na defesa do seu cliente
Arranque da Lei a prova contundente
Direito e obrigação são correlatos
O advogado não se curva ante os fatos.

Antônio Carlos Moraes
Promotor de Justiça aposentado
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Direitos Coletivos

Para que
haja Justiça

foto: ass. aesmp
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Com a percepção e tomada de consciência
de que o Ministério Público é a instituição
estatal canalizadora de soluções para a sociedade, torna-se imperioso forjar algumas
indagações, e, dentre elas vem à baila a seguinte pergunta: qual ou quais os desafios
para os direitos coletivos na atualidade?
A doutrina atual se contenta com a conceituação posta no CDC fixando que interesses ou direitos difusos, em síntese, são
os transindividuais indivisíves, pessoas indeterminadas, com ligação por circunstâncias fáticas; coletivos, grupo de pessoas com ligação jurídica de base; e são individuais homogêneos os decorrentes de
origem comum.
O século passado, abalado por guerras
mundiais e marcado pelo êxodo rural, com
aglomeração nos centros urbanos, operou
mudança no modus vivendi e impôs uma
permuta de conceitos, afastando do foco das
atenções as relações jurídicas individualizadas para lançá-las nos balizamentos continentais, pelo que o homem social passou a
ser focalizado na dimensão grupal, com a
autonomia da coletividade passando a merecer nova e especial valoração jurídica.
Como a defesa individualizada forçava
a renúncia das pessoas aos seus direitos,
imposta pela resistência imbatível dos poderes econômicos e estatais, tornou-se imprescindível a permissão da chamada, pela
doutrina, substituição processual voluntária, com a permissão de defesa de direito
alheio por terceiro, por expressa previsão
legal, evoluindo daí para as ações coletivas - e isto porque a pessoa, por si mesma, teria muita dificuldade para provar a
lesão de um direito que também era da
coletividade. Assim, em muitos países foram editadas normas permissivas de aglutinação numa só ação dos chamados conflitos plurissubjetivos.

Em face da vulnerabilidade da pessoa, isoladamente, de enfrentar entidades poderosas,
política e economicamente, fez-se necessário permitir que, na administração pública,
se criassem órgãos de execução e permitissem aos já existentes a defesa de interesses
grupais, difusos ou coletivos, a fim de que se
obtivessem os resultados que colocassem a
salvo os direitos e interesses que fossem violados ou estivessem sob ameaça de violação.
Resultou, pois, por se conformar que ao
Estado fosse atribuído, por órgãos autônomos e independentes, o dever de fazer a
defesa dos direitos coletivos e difusos, alargando a tenda da democracia com salutar
experiência social e a criação de estruturas
públicas de tutela às classes de maior vulnerabilidade, indefesas, como as crianças,
os velhos, os pequenos poupadores, consumidores e os usuários de serviços essenciais de prestação obrigatória pelo próprio
Estado, como os serviços de prevenção a
doenças e assistência à saúde.
Eis, pois, como se operou a transição da
restrita proteção do direito individual, com
exclusividade, para a defesa dos direitos e
interesses coletivos e difusos, não subtraindo do indivíduo o direito de defendê-lo solitariamente. Aqui no Brasil a transição se
fez lentamente. A CF de 1891 apenas ga-

rantiu o direito de associação. O CPC de
1973 nada mudou. Seu artigo 6º vedou o
pleito do direito alheio, só o possibilitando
por autorização legal. Mas a lei só autorizou em casos de atividade sindical regulada
pelo direito do trabalho. A única ação coletiva era feita por permissão da Lei 4.717/65
- ação popular. A LCF 40/81 criou instrumento para composição de conflitos plurissubjetivos, com o inciso III, do artigo 3º. Por
esta porta veio a L. 7.347/85 que deu amplitude a ACP. Seguiram-se a L 7.813/89
- defesa dos deficientes, L 7.913/89 – defesa no mercado imobiliário, L 8.069/90 –
ECA, L 8.078/90 – defesa do consumidor
e a L 10.741/03 - defesa do idoso.
A conquista foi, pois, cimentada e concretizada no mundo jurídico. Entretanto,
restam desafios, sendo os principais: a) levar e manter o Ministério Público à vigilância a fim de concretizar os direitos pressupostos, com a sua efetiva entrega; b) sensibilizar o Poder Judiciário para cumprir o art.
5º, LXXXVIII, da CF, com duração do processo em prazo razoável, impondo celeridade
na sua tramitação. Eis os principais desafios para este século.
Geraldo Marques Vasconcelos de Abreu
Promotor de Justiça

bem - estar

Os benefícios
do café
Um cafezinho é sempre bem-vindo.
Seja pela manhã, durante um intervalo no trabalho ou num encontro
no fim da tarde com os amigos. E,
além de ser saborosa, a bebida ainda
serve para aquecer o corpo nos dias
mais frios. Ele não é remédio, mas
a comunidade médico-científica já
considera a planta como funcional
(previne doenças, mantendo a saúde) ou mesmo nutracêutica (nutricional e farmacêutico). Isso porque
o café não possui apenas cafeína, mas também potássio, zinco, ferro, magnésio e diversos outros minerais, embora em pequenas
quantidades.

evento

Fique de olho na
alimentação dos
seus filhos
Os alimentos enriquecidos com vitaminas
e sais minerais servem para complementar a alimentação da criança. As bebidas
lácteas como achocolatados e iogurtes,
os biscoitos e tantos outros quitutes enriquecidos não são condenados pelos especialistas, mas nunca devem substituir
as refeições. Mesmo contra a vontade dos
filhos, os pais devem incluir em seu cardápio alimentos ricos em ferro, encontrado nas carnes, vísceras e vegetais escuros, como o brócolis e a couve. Se essas
folhas estiverem batidas em um suco de
fruta cítrica, melhor ainda. As frutas cítricas têm vitamina C, que facilita a absorção do ferro. Elas auxiliam na prevenção
e combate à anemia. A criança anêmica
pode ter dificuldade de atenção e atraso
no desenvolvimento físico e intelectual.

Dia dos Pais é
comemorado com feijoada
Coma mais saladas
e viva melhor
As saladas têm um papel especial
no tratamento da obesidade. Elas
são indicadas para complementar
dietas de forma geral. As folhas verdes e os vegetais são pobres em calorias e podem ser consumidos em
quantidades suficientes para saciar
o apetite, com a grande vantagem
de não contribuírem para o aumento de peso. Além disso, são ricas
em fibras, vitaminas e sais minerais, facilitando o funcionamento
correto do organismo.

Sal e açúcar
sem exagero
O sal e o açúcar são amigos do paladar e
têm papel fundamental no organismo. Eles
dão sabor aos alimentos, mas se usados
além da conta podem acabar prejudicando sua saúde. Para evitar, fique de olho
na concentração presente nos alimentos
industrializados, que são os grandes vilões. Os produtos mais perigosos são os
molhos, condimentos, macarrão instantâneo, os salgadinhos, os alimentos em
conserva e os embutidos (salame, salsicha, linguiça). Já o excesso de açúcar
pode causar um desequilíbrio na saúde,
desenvolvendo várias doenças cardiovasculares. O segredo é controlar as colherinhas para adoçar o café e usá-lo sempre
com moderação.

Aproveite o que a água tem para oferecer
A água é um elemento essencial para
a vida e desempenha vários papeis
no organismo do ser humano. Mais
de 60% do corpo de um adulto são
compostos por água. O de um bebê
recém-nascido chega a ter quase
80%, enquanto o das pessoas idosas tem cerca de 50%, pois conforme envelhecemos, vamo-nos “desidratando”. Outras funções da água
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são: regular a temperatura corpórea,
eliminar os resíduos metabólicos pela
urina e fazer a distribuição de nutrientes pelo corpo, através do sangue. Ela também atua no transporte
de nutrientes até as células e ajuda
a retirar o ácido lático, responsável
pela sensação de dor e fadiga dos
músculos. Vale lembrar que o ideal
é tomar dois litros de água por dia.

Ser pai é antes de tudo entender o filho (a) para ser
o melhor amigo. Não apenas educar, mas também compreender que
os sonhos podem se
realizar. Ser pai é an-

tes de tudo lembrar que já foi filho. É saber que nada é mais valioso do que ensinar a escrever um futuro cheio de esperança e expectativa.
Para comemorar esta data tão especial,
o Dia dos Pais, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) reali-

zou uma feijoada de confraternização entre os associados. O espaço proporcionou
reencontro dos colegas, lazer, música ao
vivo e sorteio de brindes especialmente
para os pais. O evento aconteceu no dia 28
de agosto, na área de lazer do Hotel Ilha
do Boi, em Vitória. Veja as fotos da festa.
fotos: liliane gabeira
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matéria de capa
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Aesmp presente nas eleições de 2010
Três de outubro é dia de escolher o novo governador do Espírito Santo. Com o objetivo de
auxiliar os associados na decisão de seu voto, a Associação Espírito-Santense do Ministério
Público (Aesmp) entrevistou os candidatos para saber seus posicionamentos a respeito de
questões relevantes para o Ministério Público Capixaba. Até o fechamento desta edição, Gilberto
Caregnato (PRTB) e José Avelar Viana Rocha (PCO) não haviam encaminhado suas respostas.
Confira abaixo os breves perfis e respostas de Renato Casagrande, Luiz Paulo e Brice Bragato:
fotos: ass. de imprensa
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renato casagrande

luiz paulo vellozo

brice bragato

O senador Renato Casagrande nasceu no
interior do município de Castelo/ES em 3
de dezembro de 1960. É engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de
Viçosa-MG e bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. Em 1990, Casagrande é eleito deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro. Em 1994, é eleito vice-governador na chapa de Vitor Buaiz (PT). Assumiu o cargo de secretário de
Estado da Agricultura em janeiro de 1995.
De abril de 1999 a outubro de 2001, exerceu o cargo de secretário de Meio Ambiente do município da Serra. Foi eleito deputado federal pelo PSB em 2002. É secretário-geral da Comissão Executiva Nacional do partido desde 2000. Foi o primeiro líder da bancada do PSB a ser reeleito na Câmara Federal nos exercícios
de 2005 e 2006. Em 2006, a população
capixaba o elegeu senador da República
com a maior votação da história do Estado: mais de 1 milhão de votos.

Deputado federal pelo PSDB-ES e presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela
(ITV) - órgão de estudos e formação política do PSDB - Luiz Paulo Vellozo Lucas,
nasceu em Vitória/ES. É engenheiro de produção formado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em Desenvolvimento Econômico e Economia Industrial. É funcionário do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) desde 1980. Professor da
PUC/RJ na década de 80, atuou como diretor do Departamento de Indústria e Comércio (DIC) do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento de 1990 a 1992
e secretário de Planejamento e Ações Estratégicas, além de secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda no Governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995/1996. No Espírito Santo, foi secretário estadual de Agricultura
entre 1992 e 1994, e ocupou a Prefeitura
de Vitória por dois mandatos consecutivos (1996-2000 e 2000-2004).

Brice Bragato nasceu em Venda Nova do Imigrante, em 1953. É a terceira irmã entre sete.
Graduou-se em Assistente Social (1979) e em
Direito (2003). Trabalhou como escriturária
concursada na antiga Acares, hoje Incaper,
no Banestes e no Banco do Brasil. Atuou também, por 10 anos, como assistente social no
Iesbem (Instituto Espírito-Santense do Bem-Estar do Menor), hoje IASES, e no IESP (Instituto Estadual de Saúde Pública), por 6 anos.
Trabalha no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) desde 1994. Foi
fundadora das primeiras associações de moradores e da Federação das Associações de
Moradores da Serra, entidade de que foi coordenadora-geral de 1986 a 1988. Também
fundou o PT e é responsável pela legalização do partido no cartório da Serra. Trabalhou nos assentamentos do Incra até 2002,
quando foi reconduzida à Assembleia Legislativa. Em setembro de 2005, rompeu com o
PT e filiou-se ao Psol e em 2006 foi candidata a deputada estadual, obtendo mais de 12
mil votos, mas perdeu por falta de legenda.
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Se eleito governador (a), qual será o critério de escolha do próximo procurador-geral de Justiça dentre os integrantes da lista tríplice, formada pelos três nomes mais
votados pelos membros do MPES?
n Renato

Casagrande
Candidato do PSB
A minha posição será a de seguir rigorosamente as leis e normas pertinentes em vigor. No espaço reservado para a decisão e
prerrogativas do governador, vou considerar a experiência, o currículo dos participantes da lista tríplice. No entanto, quero
reafirmar a todos a minha característica e
disposição para tomar decisões exercitando o diálogo. Estou certo de que, no caso
mencionado, também teremos a oportunidade de dialogar com a categoria e encontrar
sempre a melhor solução, tendo em vista
o bom desempenho do Ministério Público.
n
Luiz

Paulo Vellozo Lucas
Candidato do PSDB
A Constituição Estadual estabelece que o
procurador-geral de Justiça seja escolhido
pelo governador do Estado, em lista tríplice, dentre os membros da instituição. Então, o primeiro critério para a escolha será
o da preferência pelo mais votado entre os
componentes da lista tríplice. Avaliaremos
também o tempo de carreira de cada um
dos candidatos e, por fim, por critérios objetivos, as propostas para a sociedade e para
a instituição que o futuro procurador-geral
de Justiça se dispõe a cumprir. Este último critério será adotado como determinante para uma eventual recondução ao cargo.
n Brice

Bragato
Candidata do PSOL
Em qualquer espaço da vida pública há
pessoas com diferentes tipos de condutas
profissionais, sejam elas técnicas ou morais. Nosso critério de escolha dentre os integrantes da lista tríplice será aquele cujo
perfil apresente um histórico de vida públi-

ca marcado pelo compromisso com o serviço público. Que tenha demonstrado em
sua vida profissional experiência, competência e responsabilidade no exercício da
função primordial do Ministério Público –
que é a representação dos interesses sociais difusos e coletivos. Por fim, será analisada também sua postura no que diz respeito à preservação da autonomia do MP
em relação aos demais poderes.

“Entendo que a existência
do estado democrático
de direito requer o
funcionamento de todos
os poderes e a atuação
plena do controle
judicial, cumprindo
cada um rigorosamente
suas atribuições
constitucionais.”
Renato Casagrande
O senhor (a) considera que o controle judicial de políticas públicas ofende o princípio
da separação de poderes, ou trata-se de exigência do estado democrático de direito?
n Renato Casagrande – Entendo que a
existência do estado democrático de direito requer o funcionamento de todos
os poderes e a atuação plena do controle judicial, cumprindo cada um rigorosamente suas atribuições constitucionais.
Essa é a orientação fundamental para
que haja equilíbrio, sem predominância
de qualquer poder. A amplitude do controle social das políticas públicas certamente deve pautar-se também pelas condições reais e por vários outros dispositivos legais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária, dentre

tantas outras que condicionam o funcionamento do setor público.
n Luiz

Paulo Vellozo Lucas – Entendo que
a estabilidade do estado democrático de
direito não comporta, sob a égide de qualquer argumento, controle judicial. Entendo
também que o primado da soberania popular deve ser respeitado. É aquele princípio constitucional de que: “Todo poder
emana do povo, que o exerce através dos
seus representantes eleitos”.
A condução dos interesses públicos é
conferida através de mandato eletivo ao
chefe do Poder Executivo, a quem cabe a
responsabilidade da definição das prioridades públicas e da conveniência dos atos
administrativos.
No entanto, defendemos a ampla transparência dos atos dos gestores públicos e o
controle judicial da forma como esses atos
se processam. O administrador público promove as políticas governamentais formatadas pelos limites legais. A partir do momento em que a administração trilha caminho
diferente do que estabelecem a Constituição e as leis, nessa hipótese, há necessidade da correção judicial dos atos administrativos, o que não ofende o princípio
da separação dos poderes.
n Brice Bragato – Quando exerci meu primeiro mandato de deputada estadual, durante o Governo Albuíno, fui autora de um
voto em separado na Comissão de Justiça que levou à derrubada do veto governamental ao Projeto de Lei que concedeu
autonomia administrativa, financeira e orçamentária ao Ministério Público. Assim
procedi pela convicção da importância de
se ter um Ministério Público independente para exercer, em nome da sociedade,
a função de acompanhamento e controle das políticas públicas. A interposição
de medidas judiciais é uma consequência necessária para as situações em que
as tentativas de conciliação, de estabe-
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lecimento de Termos de Ajustes de Conduta, não lograrem êxito. O cumprimento
dessa função por parte do MP é de fundamental importância para que o estado
democrático de direito transite do marco formal da Constituição de 1988 para
a vida real dos cidadãos, especialmente
os que mais sofrem pela ineficiência das
políticas institucionais básicas.

foto: divulgação
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Como avalia a atuação do MP nesta seara,
especialmente no que se refere aos poderes fiscalizatório e recomendatório e à legitimidade para propositura de tais ações?
Renato Casagrande – O MP estadual
exerceu e continua exercendo função determinante na recondução de nossas instituições ao leito natural de funcionamento, investigando, oferecendo denúncias e
contribuindo para desmontar o crime organizado que atuava em nosso Estado. Dentre suas atribuições, sem dúvidas esta foi
uma atuação importante.

n

n Luiz Paulo Vellozo Lucas – Avalio que as

prerrogativas de fiscalização do Poder Executivo pelo MP têm-se traduzido em relevante contribuição para a democracia brasileira, e, por via de consequência, para o
estado democrático de direito.
Como a nossa própria democracia, o MP é
instituição que ainda está solidificando seus
instrumentos e aprimorando sua atuação.
Nesse contexto, vejo a prerrogativa de
recomendar a prática ou a cessação de atos
da administração pública como o melhor
instrumento de colaboração com o poder
público de que dispõe o MP.
A autoridade e a legitimidade que a Constituição confere ao MP exigem que suas
ações sejam precedidas de procedimentos
que demonstrem e justifiquem a necessidade da propositura de ações. Portanto, as
recomendações, o inquérito civil e os procedimentos administrativos preliminares se
mostram como as ferramentas adequadas
para garantir a impessoalidade e imparcialidade da atuação do promotor e da justa causa na movimentação da máquina judiciária.

Em minha opinião, a atuação preventiva do MP traz mais frutos e é mais importante para a sociedade do que a atuação
corretiva, que também é necessária, mas
muitas vezes não alcança a desejada proteção do patrimônio público e dos princípios que regem a administração.

“Avalio que as
prerrogativas de
fiscalização do Poder
Executivo pelo MP têmse traduzido em relevante
contribuição para a
democracia brasileira, e,
por via de consequência,
para o estado democrático
de direito.”
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Brice Bragato – Em que pesem os esforços de diversos Centros de Apoio Espe-

n

cializados do Ministério Público Estadual
e a atuação de muitos profissionais historicamente conhecidos pela dedicação a
temas relevantes como Criança e Adolescente; Defesa do Consumidor, Meio ambiente, dentre outros, há que se destacar
que a instituição como um todo, especialmente o comando do Ministério Público
Estadual, não tem tido uma atitude pró
ativa, no sentido de mostrar à sociedade
resultados concretos na cobrança aos poderes públicos de soluções para problemas gravíssimos vivenciados há décadas
pela população capixaba, como as longas
esperas nos corredores lotados dos hospitais, o pó de minério da Vale do Rio Doce
- que causa desconforto e doenças respiratórias aos moradores da Grande Vitória
-, os elevados índices de homicídios, ao
lado da falta de uma política séria de segurança pública. Falta autonomia à cúpula do Ministério Público Estadual para
cobrar com altivez a solução de problemas tão crônicos.
Na opinião do senhor (a), qual a importância para a sociedade capixaba do trabalho conjunto entre o Ministério Público e Governo do Estado?
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▪ Josemar Moreira durante o juramento

Novo procurador de Justiça
toma posse no MPES
n Renato Casagrande – As nossas propos-

tas de governo prevêem um forte enfrentamento da criminalidade. Nós entendemos que o combate e a prevenção da
violência passam por conjunto amplo de
ações. Desde políticas sociais, empregabilidade, crescimento da economia, urbanização, educação, saúde até, principalmente, a eliminação da impunidade. Esse
é um ponto importante para atuação do
MP, uma contribuição fundamental para
a melhoria do nosso Estado. Além disso,
não podemos esquecer o papel do MP no
controle judicial das políticas de governo,
garantindo o equilíbrio no cumprimento
das obrigações do Estado, sobretudo em
relação aos direitos do cidadão, tão bem
definidos em nossa Constituição.
n Luiz Paulo Vellozo Lucas – Embora o Po-

der Executivo e o MP sejam independentes funcional e administrativamente, creio

“ As parcerias são
sempre importantes entre
quaisquer instituições.
No combate à sonegação,
por exemplo, é muito
importante que as ações
sejam mantidas e se
chegarmos ao Governo
intensificaremos as ações
para setores que ainda não
foram alcançados”
Brice Bragato
que só alcançaremos os objetivos do bem
comum com a harmonia nas atuações. É
com essa perspectiva que conduziremos
o Governo do Estado, ou seja, cientes de
termos o MP junto de nós para ajudar na

execução do programa de governo, inclusive, com ações corretivas, se necessário.
n Brice Bragato – As parcerias são sempre

importantes entre quaisquer instituições.
No combate à sonegação, por exemplo,
é muito importante que as ações sejam
mantidas e se chegarmos ao Governo intensificaremos as ações para setores que
ainda não foram alcançados. Valorizaremos ainda mais a integração de serviços
de investigação, como os do GETPOT/Ministério Público, Polícia Civil e Fisco Estadual, e outros que envolvam Procon/
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar etc.
Ampliaremos essas parcerias para solucionarmos questões até aqui insolúveis,
como a superlotação do sistema prisional e os 10 mil inquéritos policiais sobre
homicídios que se encontram sem conclusão na DHPP. Nunca confundiremos
parcerias com atrelamento.

Josemar Moreira é o novel procurador de
Justiça do Ministério Público do Espírito
Santo (MPES). A posse solene foi realizada
no dia 30 de agosto, no auditório do edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Vários colegas promotores e procuradores de Justiça, autoridades políticas, familiares e convidados estiveram presentes
para prestigiá-lo.
Na abertura da solenidade, os hinos
Nacional e o do Espírito Santo foram entoados pela soprano Natércia Lopes de Farias, acompanhada pelo tecladista Willian
Lizaro. O procurador-geral de Justiça Fernando Zardini Antonio deu as boas-vindas
ao novo integrante do Colégio de Procuradores e disse que ele chegou para somar.
“Eu sei que sua atuação vai agregar novos
conhecimentos às complexas decisões e situações enfrentadas pelo MPES”, afirmou.
O decano procurador de Justiça José
Adalberto Dazzi fez referências elogiosas ao
empossado durante o discurso. “Algumas

pessoas se destacam na vida pelos próprios
méritos e persistência. Um desses destaques
é o doutor Josemar, que tem uma trajetória
voltada para um trabalho sério e com equilíbrio, cumprindo bem sua função”, enalteceu.
Em seu discurso, o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério
Público (Aesmp), Almiro Gonçalves da Rocha, saudou o novo procurador em nome
da classe e disse que “o momento é ímpar,
luminoso e quase mágico na vida de um
promotor de Justiça, que ao lutar contra
um infindável volume de processos, supera-se e vence a marcha vagarosa do tramitar da carreira e atinge o ápice, chegando
à segunda instância graças aos seus próprios e inquestionáveis valores pessoais,
culturais e funcionais”.
Para o presidente da Aesmp, com a ascensão funcional de Josemar Moreira o Colégio de Procuradores “certamente será enriquecido pela sua visão avançada da realidade social, aliada à experiência no deslin-

de de assuntos administrativos e institucionais haurida em seu trabalho junto à Assessoria Jurídica do procurador-geral”, disse.
Presente ao evento, o governador do Estado, Paulo Hartung, homenageou o novo procurador de Justiça e desejou felicidades em
nome dos capixabas. “Desejo muito sucesso
na nova trajetória profissional, que se solidifique e reafirme cada vez mais”, concluiu.
O procurador de Justiça Josemar Moreira discursou lembrando sua trajetória de
vida no MPES. “Volto ao tempo, quando
fui empossado como promotor de Justiça,
e hoje vivo a grande emoção de tomar posse como procurador. Este é um momento
singular da minha vida. É o início de uma
nova jornada, de renovar os votos de comprometimento, de aprimorar a Justiça Criminal, buscar a correta aplicação da lei e
combater a criminalidade”, discursou, emocionado, diante de uma plateia lotada, à
qual agradeceu a presença de todos, especialmente a de seus familiares.
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quem é
O novel procurador de Justiça Josemar Moreira é integrante do MPES desde 1991 e
já atuou em várias comarcas de Vitória. É
graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), pós-graduado em Direito Penal e Processual pela faculdade Gama Filho (RJ) e é especialista
em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Sua atuação na defesa dos direitos humanos lhe rendeu o cargo de membro e presidente do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção a Testemunhas, Vítimas e
Familiares de Vítimas de Violência (Provita-ES). Josemar também trabalhou na Assessoria Jurídica do MPES e desenvolveu trabalhos no Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (TCE-ES).

imagens da posse

Também participaram da solenidade o prefeito de Vitória, João Coser;
o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo (TJES),
desembargador Manoel Alves Rabelo; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Umberto Messias de Souza; o
vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Francisco
Guilherme Maria Apolônio Cometti;
o procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas do Espírito
Santo, Domingos Augusto Taufner; e
o procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas do Estado
de Minas Gerais, Glaydson Santo Soprani Massaria.
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Lourival Lima Nascimento
Nesta edição, a entrevista é com o promotor de Justiça Lourival Lima, que depois
de 14 anos dedicados ao MPES, se aposentou no dia 20 de julho. Em entrevista
realizada no dia 23 de agosto, ele revelou que gostaria de começar tudo de novo.
O promotor de Justiça Lourival Lima
Nascimento nasceu em Nova Russas, município do Estado do Ceará, no dia 20 de julho de 1940. Filho de Antônio José do Nascimento
e Gonçala Madeira do Nascimento,
devido às dificuldades da época, só
concluiu o Ensino Fundamental aos
16 anos. Em 1962, fez o curso técnico em Contabilidade e graduou-se
em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior/RJ, em 1968.
Em 1986, com 46 anos de idade,
formou-se em Direito pela Faculdade Cândido Mendes/ES.
Na Petrobras, Lourival Lima Nascimento ingressou em 1961, no cargo
de auxiliar de contabilidade e, em
1964, passou em concurso interno
realizado pela empresa para atuar
como técnico na mesma área. De
1970 a 1990, assumiu o comando da Divisão de Auditoria – chefiando os setores de Auditoria Analítica, Auditoria Operacional, Auditoria Tributária e Operações Financeiras - este último, considerado o
“pulmão” financeiro da Petrobras.
Depois do ingresso no MPES, em
1997,passouporváriascomarcas.Em
1998, atuou junto ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Vitória. Participou, em 2006,
do Grupo Especial de Trabalho Investigativo (GETI). De 2009 a 2010, integrou o Grupo de Promotores Itinerante do Júri e coordenou as Promotorias de Justiça Criminal, da Infância e Juventude e Auditoria Militar da
capital. Confira, a seguir, a entrevista.

Antes de ingressar no Ministério Público Estadual, o senhor trabalhou na Petrobras, até se aposentar, em 1990. Como foi
sua experiência profissional na empresa?
A Petrobras foi a minha escola. Foi nela
que eu cresci como pessoa e como profissional. Lá conheci muitas pessoas, fiz
amigos, aprendi muito, pois participávamos, diuturnamente, de cursos de reciclagem. Ingressei na Petrobras, por concurso, em outubro de 1961, com 21 anos de
idade, na Refinaria Duque de Caxias, recém-inaugurada, no cargo de auxiliar de
contabilidade, atuando no setor de Contabilidade de Custos. Em 1964, por concurso interno, fui promovido a técnico de
contabilidade. Também por meio de concurso interno, em fevereiro de 1969 fui
promovido ao cargo de assistente de contabilidade, sendo, então, transferido para
o Centro do Rio de Janeiro
Lá, passei a trabalhar na Contadoria Departamental do Departamento Comercial da
empresa, onde fazíamos o controle contábil e financeiro de todas as filiais espalhadas pelo Brasil, responsáveis pela comercialização de combustíveis. Em setembro
de 1970, fui aprovado em concurso externo
para o cargo de auditor da Petrobras. Nesse
cargo, viajei por todo o Brasil durante aproximadamente sete anos, até ser convidado
para atuar na análise de relatórios produzidos pelos auditores e preparação de resumo das irregularidades apuradas, para encaminhamento ao presidente da empresa.
Após a auditoria, exerci diversos cargos
de chefia. Dois setores me fizeram crescer
muito, profissionalmente: a Auditoria Analítica, onde, utilizando técnicas próprias,
fazia o levantamento de procedimentos e
controles, apurando eventuais fraquezas e
apontando a solução; e a Auditoria Tributá-

foto: Arquivo pessoal
fotos: liliane gabeira

fotos: liliane gabeira

22

ria, responsável pelo correto recolhimento
de tributos, dando ênfase ao planejamento tributário (reduz, com o conhecimento
das leis, a carga tributária). Depois de ficar
cerca de 18 anos na Auditoria, fui intimado a aceitar um convite para chefiar o setor responsável por toda a arrecadação financeira da empresa, onde o assédio de diretores de estabelecimentos bancários era
muito forte. As duplicatas da Petrobras tinham valores elevadíssimos, sendo que os
bancos encarregados da cobrança contabilizavam enorme lucro (devido à inflação),
pois ficavam com o dinheiro das duplicatas
pagas durante dois dias (o dia da cobrança
+ 1), o que explica o assédio dos diretores
de bancos e o cuidado da empresa na seleção de empregados para exercer tal cargo.
Antes de ingressar no Ministério Público Estadual, o senhor trabalhou na Petrobras, até se aposentar, em 1990. Como foi
sua experiência profissional na empresa?
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A Petrobras foi a minha escola. Foi nela
que eu cresci como pessoa e como profissional. Lá conheci muitas pessoas, fiz amigos,
aprendi muito, pois participávamos, diuturnamente, de cursos de reciclagem. Ingressei na Petrobras, por concurso, em outubro
de 1961, com 21 anos de idade, na Refinaria Duque de Caxias, recém-inaugurada,
no cargo de auxiliar de contabilidade, atuando no setor de Contabilidade de Custos.
Em 1964, por concurso interno, fui promovido a técnico de contabilidade. Também por meio de concurso interno, em fevereiro de 1969 fui promovido ao cargo de
assistente de contabilidade, sendo, então,
transferido para o Centro do Rio de Janeiro
Lá, passei a trabalhar na Contadoria
Departamental do Departamento Comercial da empresa, onde fazíamos o controle contábil e financeiro de todas as filiais
espalhadas pelo Brasil, responsáveis pela
comercialização de combustíveis. Em setembro de 1970, fui aprovado em concurso externo para o cargo de auditor da Petrobras. Nesse cargo, viajei por todo o Brasil durante aproximadamente sete anos,
até ser convidado para atuar na análise
de relatórios produzidos pelos auditores
e preparação de resumo das irregularidades apuradas, para encaminhamento ao
presidente da empresa.
Após a auditoria, exerci diversos cargos
de chefia. Dois setores me fizeram crescer
muito, profissionalmente: a Auditoria Analítica, onde, utilizando técnicas próprias,
fazia o levantamento de procedimentos e
controles, apurando eventuais fraquezas e
apontando a solução; e a Auditoria Tributária, responsável pelo correto recolhimento
de tributos, dando ênfase ao planejamento
tributário (reduz, com o conhecimento das
leis, a carga tributária). Depois de ficar cerca de 18 anos na Auditoria, fui intimado a
aceitar um convite para chefiar o setor responsável por toda a arrecadação financeira
da empresa, onde o assédio de diretores de
estabelecimentos bancários era muito forte. As duplicatas da Petrobras tinham valores elevadíssimos, sendo que os bancos
encarregados da cobrança contabilizavam

enorme lucro (devido à inflação), pois ficavam com o dinheiro das duplicatas pagas durante dois dias (o dia da cobrança
+ 1), o que explica o assédio dos diretores
de bancos e o cuidado da empresa na seleção de empregados para exercer tal cargo.
Após quase 20 anos de atuação na área
contábil, o senhor resolveu fazer Direito.
O que o motivou?
Na minha época, a aposentadoria era
concedida por tempo de contribuição, o que
permitia que pessoas ainda com enorme
capacidade de trabalho se aposentassem
muito cedo. Eu, por exemplo, aposentei-me com 49 anos de idade. Pensando nisso, resolvi fazer Direito. Formei-me aos 46
anos de idade. No passado, quem cuidava
dos impostos das empresas e das pessoas
físicas era o contador, daí a atração desses
profissionais em relação ao Direito. O auditor tinha necessidade redobrada de se formar em Direito, pois precisava interpretar
as leis que cuidavam de assuntos ligados
ao trabalho de auditoria. A maior motivação, contudo, foi exercer uma nova profissão após aposentar-me da Petrobras. E o
Direito foi a minha opção. E que opção! O
Direito abriu sobremaneira a minha cabeça. Um novo universo se abriu.
O que levou o senhor a ingressar na carreira do Ministério Público? Como foi sair
de uma área que trabalha com os números para trabalhar com as leis?
Na Petrobras, recebíamos treinamento
profissional (cursos de atualização e aperfeiçoamento) pelo menos cinco vezes por
ano. Com dois anos advogando, senti necessidade de me reciclar, daí ter ingressado em curso de atualização em Direito.
Percebi, então, que 99,99% dos alunos do
cursinho estavam ali para se preparar para
concurso público, o que, de certa forma,
me motivou a competir com a garotada.
Participei de alguns concursos para testar
os meus conhecimentos. Resolvi, então,
direcionar meus estudos visando exclusivamente a me tornar promotor de Justiça.
Era um dos meus sonhos na época em que

entrevista
trabalhava na Petrobras e lia notícias a respeito do trabalho de um promotor de Justiça com atuação no Tribunal do Júri. Antes de ingressar no MP, tomei posse como
procurador do município de Campos dos
Goycatazes, em dezembro de 1996, até ser
chamado para o MP (em junho de 1997).
Durante sua trajetória no MPES, o senhor
atuou na área de execuções penais. Poderia
explicar como foi essa experiência?
Tudo o que fiz no desempenho das atribuições de promotor de Justiça foi gratificante, especialmente na área eleitoral,
execução penal, meio ambiente e atendimento a pessoas humildes. Devido à existência de poucos defensores públicos, passei a dar relevância à atuação do promotor de Justiça como custos legis. Não foram poucas as vezes que interpus recursos a favor de pessoas esquecidas pela sociedade. Nesse particular, a execução penal se sobressai. Inúmeros foram os casos
de apenados (ou reeducandos, como cinicamente são “apelidados”) que se encontravam ilegal e indevidamente presos, alguns até com a pena totalmente cumprida. Anotei casos assustadores, como, por
exemplo, o de um cidadão que ficou preso por mais de três anos sem que houvesse qualquer processo contra ele; pessoas mantidas presas durante a quase totalidade da pena, cujo regime era o aberto;
um cidadão que ficou preso por mais de
dois anos e meio, enquanto a pena era de
dois anos em regime aberto; uns três casos
de cidadãos condenados a pena privativa
de liberdade, embora, na data do delito,
fossem menores de 18 anos; e um cidadão indevidamente mantido em presídio
por mais de ano, contraindo tuberculose.
Tem uma estimativa de quantas sessões
do Tribunal do Júri já participou? Há alguma sessão em especial que gostaria de relatar brevemente?
Em quase todas as comarcas por onde
atuei – e foram muitas – participei de sessões do tribunal do júri. Acredito que fiz uns
120 júris. Muitos casos de júri ficaram, di-

gamos, na “parede do meu cérebro” (Belchior, em “Como os Nossos Pais”), havendo algumas, contudo, especiais, dentre elas
a relativa a um fato ocorrido em Vitória: dois
motoristas, disputando pega, deram azo, em
1997, a um terrível acidente, causando a morte de um jovem e brilhante juiz do Trabalho.
O processo foi desmembrado, e naquele
em que atuei o acusado foi considerado culpado. Acredito que por decisão unânime (foram abertos apenas quatro votos, atendendo
a exigência da nova lei). Há um outro júri,
ocorrido na comarca de Aracruz, referente
ao assassinato de uma jovem que resolvera não mais prosseguir com o noivado com
o sobrinho de um ex-prefeito da cidade. Interesses enormes envolviam o resultado do
júri, pois o acusado alegava que a moça teria se suicidado dando um tiro na cabeça.
As provas periciais não eram boas, mas
havia uma observação no laudo de exame
cadavérico que afirmava que o orifício de
entrada do projetil de arma de fogo seria
“regular”, o que, segundo a Medicina Legal, indica que o disparo foi feito à distância, colocando por água abaixo a tese da
defesa. Mas não havia laudo pericial a esse
respeito. Era a palavra do promotor de Justiça sustentada na leitura de conclusões
doutrinárias. No exato momento em que o
juiz iria anunciar o primeiro voto, um dos
jurados levantou o braço com a metade de
uma cédula SIM na mão (a descartada).
Tendo em vista que até aquele momento
eu não tinha plena convicção de que o resultado seria pela condenação, apontei imediatamente a irregularidade, pedindo a suspensão da sessão, mas o juiz entendeu que
não era caso de nulidade e fez uma nova votação, cujo resultado foi de 4 votos a 3 pela
absolvição. Recorri e o TJ/ES entendeu que
aquilo era caso de nulidade. Em nova sessão, e já tendo o MP produzido novas perícias, o acusado foi condenado a 18 anos de
reclusão. Atuou na sessão o Dr. Paulo Panaro, pois eu havia saído de Aracruz.
O senhor chefiou a Promotoria de Justiça
Criminal de Vitória. Qual foi a maior demanda que enfrentou por lá?

Na verdade, a Promotoria Criminal de
Vitória é pouco procurada pelos cidadãos
para denunciar fatos delituosos. A demanda é mais voltada para o andamento dos
processos e inquéritos criminais. As ocorrências escritas que me chegavam ao conhecimento eram analisadas, e, se fosse o
caso, eram distribuídas aos órgãos de execução. Posso afirmar, sem medo de contestação: nunca deixei de atender qualquer
cidadão que me procurasse.
O senhor integrou o Grupo Especial de Trabalho Investigativo. Como foi sua atuação?
Houve algum momento em especial que
gostaria de destacar?
Fiquei no GETI uns cinco meses. Quando cheguei lá, o coordenador incumbiu-me
de examinar documentos ligados ao “esquema das associações” (desvio de recursos da Assembleia Legislativa por meio de
associações de moradores e semelhantes).
Eram prateleiras e mais prateleiras de documentos para analisar. Assustei-me, mas
não me amedrontei. Após analisar relatórios, documentos, ouvir pessoas envolvidas
etc., fui, pouco a pouco, elaborando as denúncias, as quais eram remetidas à Procuradoria-Geral da nossa instituição. Paralelamente, em CD, enviava cópias das
denúncias e da documentação ao 8º promotor de Justiça Cível de Vitória, Dr. Marcelo Zenkner, para verificar a ocorrência
de eventual improbidade administrativa.
O seu tempo de promotor de Justiça passou muito depressa? Se voltasse ao passado, começaria tudo novamente?
Com certeza absoluta, evidentemente
incluindo minha passagem pela Petrobras.
E agora, o que pretende fazer após a aposentadoria?
Pretendo descansar, viajar, voltar a praticar exercícios físicos. Depois, quem sabe?
Advogar é o mais provável, mas não está
afastado o exercício de outro tipo de atividade. Como costumo dizer, é aguardar. Chega um momento em que o nosso organismo
nos aponta a direção a tomar. É o que farei.
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Existe algo que o senhor queira acrescentar na entrevista?
Apenas sugestões. Algumas atribuições
deveriam ser exercidas por promotores de
Justiça e juízes que tenham inclinação e potencial para elas como: infância e juventude,
execução penal, eleitoral, meio ambiente,
educação, saúde, idoso, pois exigem mais
do que conhecimento jurídico; exigem preocupação com o social, com o bem-estar de
gerações futuras. Entendo que algo deveria
ser feito para que, no futuro, os cargos de
promotores fossem preenchidos por pessoas com perfil para essas áreas.
Outro ponto que merece ser repensado
é o preenchimento de cargos de promotores
de Justiça do júri. Quase sempre esses cargos são preenchidos por colegas que vêm da
terceira entrância, e somente se habilitam
à promoção porque precisam estar na capital por motivos pessoais. Saem direto da
terceira entrância e se titularizam no Júri.
São pouquíssimos os casos de substituto
de entrância especial pedir remoção para
titular de cargo relacionado a júri. Devido
a isso, tais cargos são exercidos por pouco
tempo, acarretando, com isso, enorme prejuízo para a apuração dos delitos.
Há promotores de Justiça até que adoecem e são designados para outros cargos. Quem participa de sessão do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, principalmenteVitória e Serra, tem que se
desdobrar para obter um pronunciamento condenatório. E isso se deve à fragilidade das provas, do que se aproveita a
defesa. Às vezes, são tão frágeis as provas que o promotor, para não passar vergonha, se vê compelido a pedir a absolvição do acusado. Para se ter idéia, em um
júri realizado em Vitória, a única testemunha ouvida em juízo (as outras foram dispensadas), indagada pelo juiz se confirmava as declarações prestadas na esfera
policial, respondeu: “Eu quero é esquecer esse assunto.” Em vez de ser alertada a respeito da prática de crime de falso
testemunho, o juiz encerrou o depoimento com a famosa frase: “E nada mais declarou nem lhe foi perguntado.”
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Ezequiel Ronchi Netto

Ezequiel Ronchi Netto ingressou no Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
como promotor substituto no dia 20 de
outubro de 1964. Segundo ele, sua fonte de inspiração foi o amigo e procurador de Justiça Hélio Leal, já falecido, de
quem se lembrou com respeito e admiração. Entre as comarcas que atuou estão Ecoporanga, Barra de São Francisco,
Mantenópolis, Itapemirim, Guarapari, Vila
Velha, Cariacica e Vitória.
“A Comarca de Mantenópolis foi a mais
difícil, não em questão de trabalho, mas
para chegar ao local. A cidade era precária,
não havia médicos, água encanada, energia, as ruas eram cheias de buracos”, contou, acrescentando que a convivência nas
Promotorias foi pacífica, pois se dava bem
com os juízes, funcionários e população.
Em 1983, tomou posse como conselheiro do Colégio de Procuradores do
MP e em seu discurso na ocasião, disse:
“Recebo esta convocação e penetro nes-

te Conselho com a alma aberta e o coração livre, na esperança... de que meu
trabalho junto aos colegas possa tomar
a direção mais acertada...” Doutor Ronchi também exerceu a função de corregedor-geral do MPES em 1985 e disse
que sua maior conquista e realização foi
ter contribuído para a elaboração da Lei
Orgânica da instituição.
Ainda de acordo com ele, ter uma filha
promotora de Justiça, Sídia Nara, é motivo
de orgulho, alegria e emoção. “Até o presente momento ela tem tido um bom desempenho dentro do MP. Trabalha com muita
seriedade”, contou, com a voz embargada.
Além de ter atuado como promotor e
procurador de Justiça, ministrou aulas de
Direito Penal e Processual Penal na Faculdade de Direito de Colatina, Ufes e Universidade de Vila Velha (UVV). “Minha fase de
professor foi maravilhosa. Meus alunos gostavam de questionar. Eu os levava a isto. Fazíamos vários debates na sala sobre as matérias dadas. Acredito que muitos deles tenham aprendido alguma coisa”, concluiu.

▪ Com a esposa Jahel durante sua festa de

▪ Campanha eleitoral realizada em 1958,

▪ Dr. Hélio Leal (In memoriam), Jahel e Dr. Ronchi

▪ Na década de 60, o procurador de Justiça

▪ Dr. Ronchi com os filhos: a promotora Sídia

▪ Dr. Ezequiel com a esposa Jahel no II

Com o slogan “Se quiser que o município a sua marcha não tranque, vamos arregaçar as mangas e votar em Dr. Ronchi”,
ele fez sua campanha por toda a cidade
e região, reunindo milhares de pessoas.
Doutor Ronchi foi candidato a prefeito de Barra de São Francisco pelo Partido Social Democrático (PSD), junto com
o colega já falecido José Merçon Viera,
também do PSD, que concorreu às eleições para deputado estadual. Sua derrota é atribuída a uma grande coligação dos
adversários da época.
Na ocasião, os dois candidatos fizeram várias campanhas políticas pela região e lançaram uma pequena cartilha de
apelo aos eleitores, contendo alguns poemas, como:
“Votando para deputado
Em José Merçon Vieira
Dr. Ronchi para prefeito
É querer que São Francisco continue
sua carreira
Temos a plena certeza de ir avante
a bandeira.”

alguns momentos
fotos: Arquivo pessoal

O sorriso é de menino e o cérebro, de um jovem. Esses são apenas alguns traços da personalidade marcante do procurador de Justiça e professor de Direito aposentado, poeta
e escritor, Ezequiel Ronchi Netto, 82 anos.
Filho de Carlos Ronchi e Gracinha Borgo Ronchi, doutor Ronchi descende de imigrantes. A infância na pequena Vila de Araguaia (região de Domingos Martins), cidade
onde nasceu no dia 20 de maio de 1928,
foi cercada de batalhas devido às grandes
dificuldades da época.
O esposo da senhora Jahel Ofranti Ronchi, a quem menciona com muito carinho,
é pai de dois filhos: Sídia Nara Ofranti Ronchi (promotora de Justiça) e Ezequiel Ronchi Júnior (advogado aposentado), e não escondeu a alegria e simplicidade ao relembrar momentos marcantes de uma infância cercada de labutas.
“Não tive infância. Comecei a trabalhar
ainda criança. Foi uma época muito difícil,
mas tive a felicidade de estudar numa escola singular no primário, a única de Araguaia. Minha primeira professora se chamava Dina Puppim”, relembrou.
Com 13 anos de idade, doutor Ronchi se
mudou para Vitória e fez o ginásio e o curso
científico no Colégio Americano Batista. Em
seguida, prestou vestibular para a Faculdade
de Direito, a primeira da Capital. “Nem existia Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes). Terminei a graduação em 1955. Foram muitas idas e vindas de Vitória a Araguaia para visitar meus familiares”, contou.
Aposentado do Ministério Público Estadual (MPE) há 15 anos, doutor Ronchi
é um exemplo de vida ativa para muitos.
Acorda cedo, faz Pilates, gosta de ler e escrever poesias. Só não quis advogar, mesmo
estando inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), mas mergulhou no mundo da escrita e publicou três livros: Ban-

fotos: Arquivo pessoal

Advogado, professor, promotor e procurador de Justiça aposentado
do MPES relembra momentos marcantes de sua carreira

Carreira no MPES
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gue Bangue do Café, Pedras e Sentimentos
e Ruflar de Ideias. O próximo, Transição,
está previsto para lançamento em 2011.
“Os livros foram escritos em forma de
poesias. Algumas pessoas podem gostar e
outras não. Muitas vezes, o poema não é
bom, mas a ideia principal é transmitir a
mensagem dentro da composição. Isto é o
mais importante”, disse o escritor e procurador de Justiça aposentado.
Para ele, o caminho mais apropriado
para as pessoas compreenderem o país é
por meio da cultura e do conhecimento.
“Eu me lembro de uma frase do escritor
uruguaio Eduardo Galeano que diz ‘o livro

é como um bilhete que colocamos dentro
de uma garrafa e lançamos ao oceano. Se
alguém a encontrar e abri-la, encontrará
a mensagem’. Então, escrevemos sempre
com a esperança de que alguém a receba,
goste e aprenda”, disse o escritor.

aniversário de 80 anos, em 2008

no centro de Barra de São Francisco

Na política
Na vida política, na década de 60, como advogado, lutou pela igualdade nos movimentos sociais do povo capixaba, bem como pelo
progresso de Barra de São Francisco, época em que vivenciou o contestado (invasão
de propriedades rurais por conta do café).

durante discurso do livramento condicional
dos presos, no antigo Instituto de Readaptação
Social de Vila Velha

e o advogado Ezequiel Jr., em sua festa de
aniversário de 80 anos, em 2008

Congresso Nacional do MP, realizado em
Guarapari em 1973
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