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expediente

Os membros do Ministério Público brasileiro vêm travando, desde
o segundo semestre de 2011, uma intensa e dura batalha para preservar
uma das mais importantes prerrogativas da Instituição. Empenhados no
esforço para reverter uma tendência
sinalizada pelo Congresso Nacional
pela aprovação da PEC 37, milhares
de promotores e procuradores de Justiça têm mobilizado as comunidades
das comarcas em que atuam e procurado sensibilizar os parlamentares
federais a rechaçar a proposta que
pretende, alijando a Instituição das
investigações criminais, pavimentar
uma larga avenida para a corrupção
e a impunidade.
Felizmente, essa dedicação dos
colegas conquistou a compreensão e
a simpatia popular, bem como a solidariedade de inúmeras entidades
e organismos regionais, nacionais e
internacionais. Por outro lado, ainda
que nossa incansável articulação tenha provocado a criação de um grupo técnico de trabalho formado por
integrantes do Ministério Público, das
Polícias, da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Ministério da
Justiça para debater e reformular o
texto da PEC 37, prevalece a intenção
de votação da proposta ao longo do
mês de junho. E, diante disso, temos
um novo e inadiável desafio.
A classe não pode esmorecer.
É agora a hora de amplificar o tom
do discurso e fazer chegar a cada um
dos deputados federais a mensagem
de que a proposta em nada contribui para o interesse dos cidadãos. É
a vez de, chancelados pelo respaldo
da sociedade, fazermos novo e vigoros movimento pela proteção de nosso poder/dever de investigar. Nós – e
milhões de brasileiros – vamos superar esse obstáculo e salvaguardar o
direito do enfrentamento à bandidagem que sufoca o desenvolvimento e
a dignidade do país.
Nosso empenho é contra a
corrupção! É contra a facilitação às
falcatruas. É contra a impunidade! É
por isso que dizemos não à PEC 37!

Movimento pela revisão da dívida
com a União chega a Brasília
Alexandre Volkweiss | Ajuris

editorial

A nossa hora
contra a PEC 37

Lançada em julho de 2012, em
iniciativa da AMP/RS, da Ajuris e de dezenas de entidades gaúchas, a Campanha “Dívida do RS: Vamos passar
a limpo essa conta!” alcançou amplitude nacional. Agora, com a tramitação do Projeto de Lei Complementar
238/2013, do Executivo, e dos Projetos
de Lei do Senado 86/2012 e 618/2011,
o grupo decidiu levar a discussão à
Capital Federal, em busca de alternativas para a renegociação da dívida com
a União.
Nesse contexto, um ato público
realizado em maio na sede do Conselho
Federal da OAB, em Brasília, mobilizou
diversos segmentos da sociedade. O
encontro, no qual a AMP/RS esteve representada pelo tesoureiro, André Carvalho Leite, e pela promotora Alexandra
Carniel Antônio, culminou com a leitura
de um manifesto assinado por 120 entidades da advocacia, da magistratura,
do Ministério Público, do Legislativo e
do Executivo, além de associações de
servidores, ONGs e movimentos sociais.
O vice-presidente da AMP/RS Sérgio Harris, que participa das reuniões,
representando a entidade, desde o seu
início, afirma que o movimento pede o
atendimento de três premissas consideradas fundamentais para solucionar
um problema que vem comprometendo o desenvolvimento da Nação. “Uma
delas é recalcular, retroativamente à
data da assinatura dos contratos, a remuneração que seria devida à União,
limitada ao IPCA e sem a cobrança de
juros. Outra é a aplicação do IPCA sobre
os saldos devedores remanescentes e
sem a cobrança de juros. A terceira é
limitar em 6% do comprometimento da

receita líquida real para o pagamento
das prestações futuras”.
A ideia é fazer com que os parlamentares, ao analisar os projetos de lei
que tramitam no Congresso, possa definir a melhor maneira de resolver esse
passivo sem exaurir os cofres dos Estados e Municípios ao ponto de inviabilizar investimentos importantes. O saldo
devedor com o governo federal é atualizado pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), somando
juros de 6% a 9% ao ano. O critério é
considerado ultrapassado porque a
maioria dos contratos foi feita há cerca
de 15 anos, quando a União praticava
altas taxas de juros.

débito crescente
Segundo estudo da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais (Febrafite), em 1999,
a dívida de Estados com a União era de
R$ 93 bilhões. Mesmo tendo sido pagos
R$ 158 bilhões, em fevereiro de 2013 o
saldo devedor chegou a R$ 396 bilhões.
No caso do Rio Grande do Sul, da dívida
assumida há 14 anos, de R$ 10 bilhões,
foram pagos até 2011 R$ 15 bilhões,
e o tem saldo devedor ultrapassa os
R$ 40 bilhões.
O desequilíbrio, aponta a Febrafite, foi causado por encargos que, entre 1999 e 2011, chegaram a 589%,
enquanto a inflação oficial brasileira
no mesmo período ficou em 133%.
Um prejuízo social evidente, como fica
claro ao verificar que em 2011 foram
aplicados R$ 1,1 bilhão em educação e
saúde, enquanto foram pagos à União
R$ 2,5 bilhões.

JORNAL DA ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (AMP/RS)

Presidente: Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto • Vice-presidentes: Sérgio Hiane Harris, Alexandre Sikinowski
Saltz, Caroline Vaz e Nilson Ubirajara da Rosa Pacheco • Coordenação e edição: Claudio Medaglia Jr. – MTb 7608
(imprensa@amprs.org.br) • Produção e Execução: Pubblicato Editora Ltda. • Diretor Editorial e de Criação: Vitor
Mesquita • Diretora de Criação e Atendimento: Andréa Costa (andrea@pubblicato.com.br) • Projeto Gráfico: Rose
Tesche • Tiragem: 1.500 exemplares • Distribuição dirigida para os integrantes da AMP/RS – Avenida Aureliano de
Figueiredo Pinto, 501 • CEP 90050-191, Porto Alegre/RS, (51) 3254.5300 – www.amprs.org.br.

Informativo da AMP/RS | Edição 98 | Maio 2013

perfil

A Lauro o que é de Lauro
Líder classista falecido em janeiro deixou um legado de paixão
e dedicação à carreira a qual esteve ligado por mais de meio século

Eu era feliz – e sabia! –
por ter feito a escolha
profissional certa:
convenci-me, pelo
exercício, que não
há outra atividade
pública mais alta,
nobre e útil que a do
Promotor de Justiça,
se desempenhada
com amor, abnegação,
devotamento,
espírito público.
Um misto de obstinação pelo trabalho e orgulho pela responsabilidade
do cargo compõem o perfil de um dos
maiores protagonistas da construção e
consolidação do Ministério Público brasileiro. Natural de Taquari, no interior gaúcho, Lauro Pereira Guimarães ingressou
na carreira em 1957. Tornou-se líder e
modelo de referência mesmo depois da

aposentadoria, há 38 anos. Falecido em
18 de janeiro, ele deixa um legado de
dedicação e uma legião de admiradores
construída em 55 anos de relação com a
Instituição. Em 18 anos na ativa, atuou
em seis comarcas – Iraí, Três Passos, Carazinho, Ijuí, Passo Fundo e Porto Alegre
–, presidiu a AMP/RS e chefiou a instituição, acumulando, em determinado mo-

mento, as duas funções. Em agosto de
1975, assumiu o Gabinete da Casa Civil
do Governo Estadual.
Mas a aposentadoria do Ministério
Público não afastou Lauro da Instituição e
dos colegas. Figura constante nos eventos da classe, ele continuou a ser uma
opinião importante a ser ouvida diante
das grandes causas. E, mais do que isso,
nos momentos de descontração, também era em torno dele que se concentravam as rodas de bate-papo. Não faltaram
causos curiosos, engraçados ou emocionantes em relatos com sua assinatura.
Minucioso nos detalhes, Lauro adorava
uma boa prosa e a atenção dos colegas.
Tamanha empatia rendeu-lhe uma série
de homenagens ao longo da vida e também além dela. Em 2010, o recém construído galpão crioulo da sede campestre
foi batizado com o nome de Lauro Pereira Guimarães, em reconhecimento ao
esforço empreendido durante sua gestão à frente da AMP/RS para a aquisição
daquela área. Neste ano, semanas após
a morte, o Tribunal de Contas do Estado
decidiu dar seu nome à antiga Sala do
Gestor e da Advocacia, por conta de sua
atuação como membro do Ministério Público e também como advogado.

LAURO PEREIRA GUIMARÃES, POR ELE MESMO
Dedicado de corpo e alma à Instituição, Lauro Pereira Guimarães era um
valioso arquivo de memórias, causos e
manifestações de paixão pela carreira.
Em diferentes momentos, ao longo da
vida, expressou, como poucos, a íntima
relação que mantinha com o Ministério
Público. Trechos extraídos de sua autobiografia, armazenada no Memorial do
MP, retratam a importância de seus feitos, que tanto contribuíram para a consolidação do Ministério Público em sua formatação atual. Leia algumas cunhadas
por ele mesmo a respeito da carreira, da
entidade de classe e da Instituição:

“Por onde andei, jamais permiti que nossa Instituição fosse diminuída no conjunto dos órgãos do Estado. Minha preocupação e ação foram no sentido de marcar
nitidamente a independência, a autonomia, a insubordinação do promotor a
qualquer autoridade local. Fui, posso
dizer, um fanático da afirmação jurídica,
política e social do Ministério Público.”

“Só a união de todas as nossas forças
permitiu sua concretização. A significação associativa de nossa sede campestre transcende, ultrapassa em muito o
objetivo de lazer recreio: é um ponto
de encontro da família do Ministério
Público, um espaço referencial necessário, onde todos e cada um nos sentimos donos, proprietários do lugar, com
direito ao usufruto pleno de suas riquezas naturais, de respirar seu clima,
contemplar seu verde, renovar afetos,
entre sacerdotes do mesmo credo.”
“É que o Ministério Público valeu sempre pelo trabalho, autoridade moral,
qualificação profissional, abnegação
e espírito público de cada promotor,
em sua comarca, de cada procurador,
em sua câmara. Distantes, insulados,
sem comunicação rápida nem garantida, sem acomodações condignas em
cada Fórum, morando em hotéis inabitáveis, por falta de moradia no lugar; estradas intransitáveis boa parte do ano, carência de maior apoio da

sede – mesmo assim, [estes agentes
do Ministério Público]deixaram gravada na memória de cada comunidade onde atuaram a mensagem e a
legenda de brio, valor, austeridade,
devotamento ao dever, destemor, independência.”
“O Ministério Público tem uma característica peculiar: ele cresceu de fora
para dentro, da periferia para o centro,
exogenamente – do agente para o órgão. Historicamente, foi a ação pessoal
do promotor que marcou, identificou,
trouxe prestígio à procuradoria-geral
– e não esta àquele.”
“Em momento de desespero e exaustão formulei um pensamento de revolta, expresso na seguinte sentença – que ganhou foros de afirmativa
nacional:“Há duas espécies de pessoas que combatem o Ministério Público: os ignorantes, porque não o
conhecem; os criminosos, porque o
conhecem bem...”
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Preferência da classe pelo procurador-geral de Justiça materializou-se
nas urnas e foi ratificada pelo governador

O procurador de Justiça Eduardo
de Lima Veiga foi o mais votado pela
classe na eleição para o comando do
Ministério público gaúcho e seguirá por
mais dois anos à frente da Instituição.
Com os 365 votos conquistados no pleito realizado no dia 18 de maio, Veiga alcançou o topo da lista tríplice, formada,
ainda, pelo promotor de Justiça Fabiano
Dallazen (316) e o procurador Antônio
Carlos de Avelar Bastos (150). Atendendo ao pedido da classe, o governador
Tarso Genro confirmou o segundo mandato ao procurador-geral. A solenidade
de posse ocorrerá no dia 10 de junho,
no auditório Mondercil Paulo de Moraes,
e o jantar oferecido em homenagem ao
chefe do Ministério Público será no Hotel
Plaza São Rafael.

A recondução veio após intensa
campanha eleitoral, marcada pelo alto
nível dos debates e da seriedade dos
discursos dos três candidatos. O elevado percentual de participação no pleito
– dos 640 promotores e procuradores aptos a votar, apenas 37 se abstiveram do
processo eleitoral – mostrou o alto grau
de comprometimento, o engajamento
e o interesse dos colegas nas questões
institucionais.
Ao longo de todo o período de
campanha, com viagens pelo Estado e
dois debates quentes, os três candidatos passaram o sábado da votação no
saguão do auditório Mondercil Paulo de
Moraes. Mesmo adversários no processo, os três conversaram descontraidamente entre si e com os associados, enquanto aguardavam o resultado da urna
em tom de cordialidade e descontração.
A movimentação, que pela manhã
era fraca na sede do Ministério Público,
se intensificou à tarde. Entre cafés e
cuias de chimarrão, diversos grupos de
bate-papo povoavam o espaço. A expectativa aumentou pontualmente às 17h,
quando o procurador de Justiça Sérgio
Britto, presidente da Comissão Eleitoral,
anunciou o término da votação. Enquanto a estrutura da apuração era montada
no auditório, simpatizantes das três candidaturas se acomodavam em grupos
para acompanhar a contagem dos votos.
Às 17h25min, quando começou o
escrutínio, no ambiente ouvia-se apenas

Antes da eleição, AMP/RS pediu que
Tarso respeitasse vontade da classe

Réplica 4

Mantendo a tradição de isenção e de valorização da democracia
interna, o presidente da AMP/RS, Victor Hugo Azevedo, e o vice Sérgio
Harris visitaram o governador Tarso Genro na véspera da eleição para
entregar ofício no qual a entidade ratifica sua posição e da Conamp no
sentido de que fosse respeitada a vontade da classe na escolha do próximo procurador-geral de Justiça, obedecendo o critério do mais votado
pela classe. Na oportunidade, Victor Hugo disse estar à vontade ao entregar o ofício por conta da biografia de Tarso na defesa da democracia.
Não há, observou o dirigente, melhor forma de prestigiar a democracia
interna do Ministério Público do que a escolha do mais votado. Embora reservando-se o direito e evocando a prerrogativa de livre escolha
entre os nomes que compõem a lista tríplice, o governador acabou
contemplando o pleito associativo e confirmando Veiga.
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Caroline Bicocchi | Palácio Piratini

Paulo Guilherme Alves | MP/RS

ELEIÇÕão institucional

Eduardo de Lima Veiga vai ao segundo
mandato à frente do Ministério Público
o sinal eletrônico da leitora do código de
barras registrando o conteúdo de cada
cédula. A definição ocorreu somente nos
últimos votos, quando Veiga consolidou
uma vantagem confortável, sustentada
até o final. Após o último voto, os candidatos se cumprimentaram, dando por
encerrada a disputa.

Nomeação veio dois
dias após entrega
da lista tríplice
Embora a eleição tenha sido realizada no dia 18, o governador tarso Genro só recebeu a lista tríplice com a ordem
de votação dos candidatos quatro dias
depois, quando que retornou de viagem
oficial. A entrega foi feita pelo procurador-geral de Justiça em exercício, José
Barrôco de Vasconcellos, acompanhado
pelo corregedor-geral, Ruben Abruzzi, e
pelos integrantes da Comissão Eleitoral,
Sérgio Guimarães Britto, Mário Cavalheiro Lisbôa e Paulo Emilio J. Barbosa.
No encontro, Tarso sinalizou a tendência de renovar o mandato de Veiga.
“Ele fez um trabalho excelente nos primeiros dois anos. Embora o promotor
Fabiano Dallazen e o procurador Antônio
Carlos Bastos sejam membros igualmente capacitados e de alta qualidade, não
vejo razão para mudar”, avisou. A confirmação veio dois dias depois, quando
o governador assinou a nomeação de
Veiga para publicação no Diário Oficial.

Observados por uma plateia formada pelo corregedor-geral do MP, Ruben Giugno Abruzzi; pela subcorregedora-geral, Noara Bernardy Lisboa, por
apoiadores de campanha e dirigentes da
AMP/RS, os candidatos tiveram, ainda,
cinco minutos, ao final do encontro, para
fazer as últimas considerações.

ÚLTIMO ENCONTRO
MOBILIZOU CANDIDATos
E seus APOIADORES

Embora curta, a campanha eleitoral com vista à chefia do Ministério Público gaúcho foi intensa. A partir da homologação das candidaturas, em 8 de abril,
os três postulantes ao cargo tiveram 40
dias para levar suas propostas e impressões acerca da carreira à apreciação da
classe. Com mediação da AMP/RS, os
procuradores de Justiça Antônio Carlos
de Avelar Bastos e Eduardo de Lima Veiga e o promotor Fabiano Dallazen protagonizaram uma disputa forte e leal ao
longo de todo o processo.
Para isso, uma série de reuniões
realizadas na sede administrativa da
AMP/RS definiu as regras da intervenção
associativa no processo eleitoral, bem
como o formato dos debates, que neste
ano ocorreram somente em Porto Alegre, sendo um deles com transmissão
pela intranet do Ministério Público. O primeiro encontro foi realizado no mesmo
dia em que a Comissão Eleitoral oficializou a habilitação dos três candidatos.
Dallazen, Bastos, o promotor Miguel Velasquez e o procurador Daniel Rubin – os
dois últimos representando Eduardo de
Lima Veiga – foram recebidos pelo presidente da entidade, Victor Hugo Azevedo;
e pelo vice Sérgio Harris.
Após a concordância de todos
com a realização do debate on-line, a
diretoria da AMP/RS encaminhou à Administração Superior um comunicado
manifestando a intenção e solicitando a
cedência da Sala dos Órgãos Colegiados,
bem como da estrutura de vídeo e áudio para transmissão virtual no dia 29 de
abril. Igualmente, requisitou o Auditório
Mondercil Paulo de Moraes para o encontro derradeiro entre os candidatos no dia
17 de maio, véspera da eleição.
Como faz tradicionalmente, a entidade de classe auxiliou os candidatos
a divulgarem suas plataformas e idéias
junto aos eleitores. Além disso, em comum acordo entre as partes, a AMP

recebeu e sistematizou os e-mails enviados pelos colegas com sugestões de
assuntos a serem tratados no primeiro
debate. Divididos em 11 grandes temas,
foram sorteados três para abordagem
dos candidatos.

TRANSMISSÃO AO VIVO
PARA TODA A CLASSE
O primeiro confronto de ideias
ocorreu em 29 de abril, na Sala dos Órgãos Colegiados, com transmissão pela
intranet da Instituição e grande audiência. Eduardo de Lima Veiga, Fabiano Dallazen e Antônio Carlos de Avelar
Bastos apresentaram aos colegas as
diretrizes que pretendiam imprimir na
administração do MP. No primeiro debate, com mediação do presidente da
AMP/RS, Victor Hugo Azevedo, e secretaria da vice-presidente Caroline Vaz, o
futuro institucional foi discutido por mais
de uma hora, acompanhado por centenas de membros da classe, espalhados
por todo o Rio Grande do Sul. Na abertura das atividades, o dirigente da AMP/RS
explicou as regras do encontro e renovou
um compromisso da entidade. “Como de
praxe, e por convicção, levaremos ao governador do Estado o pedido formal para
que o mais votado pela classe na eleição
seja, efetivamente, o escolhido para comandar a Instituição”.
Após a primeira manifestação dos
candidatos, todos abordaram os temas
sorteados. O primeiro foi “eleição direta
pra PGJ, participação de promotores em
cargos da Administração Superior e formas de integração entre diferentes en
trâncias da carreira”. O segundo tema foi
“acesso e movimentação na carreira, políticas de concurso público e de provimento
de cargos na entrância inicial, propostas
para vencer a estagnação na carreira”. O
terceiro e último tópico foi “a investigação
criminal pelo Ministério Público”.

ELEIÇão institucional

Campanha foi marcada por debates intensos

Os três postulantes à chefia da
Instituição aproveitaram o segundo e
último encontro, realizado no dia 17 de
maio, para reforçar suas posições, na
busca pela adesão da classe. Reunidos
no Auditório Mondercil Paulo de Moraes
diante de quase uma centena de colegas, eles procuraram conquistar a simpatia daqueles que ainda votariam no
dia seguinte.
O encontro foi marcado pela abordagem de assuntos ligados à carreira, à
atuação ministerial e questões orçamentárias. Na oportunidade, o presidente
da AMP, Victor Hugo Azevedo, destacou
o alto nível da campanha e reafirmou
que o futuro procurador-geral de Justiça,
após o pleito e a escolha do governador,
teria total apoio da entidade e dos colegas da classe.

Eduardo de Lima Veiga

Fabiano Dallazen

Antônio Carlos de Avelar Bastos
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PEC 37
Réplica 6

Apoio social ao Ministério Público
dá novo fôlego à luta contra a PEC 37
O país mobilizado. Foi essa a resposta da sociedade brasileira ao alerta
feito pelo Ministério Público contra a
tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 37 de 2011. O texto, de
autoria do deputado federal e delegado
de polícia aposentado Lourival Mendes
(PT do B/MA) e que dá a exclusividade
da investigação criminal às polícias Federal e Civil, foi amplamente rechaçado
em todos os Estados. O esforço, agora, é
pela rejeição da proposta no plenário do
Congresso Nacional.
Desde a apresentação da chamada PEC da Impunidade ao Parlamento,
em junho de 2011, uma intensa articulação vem sendo empreendida por representantes da Instituição e de diversos
segmentos da comunidade para mostrar
contrariedade à manobra que visa a fragilizar a busca pela justiça e a repressão
ao crime organizado. Durante quase dois
anos, por iniciativa da Conamp e das
associações estaduais do MP, o tema
concentra os esforços do Parquet em
diferentes esferas. O clamor alcançou a
mídia e, ato contínuo, brecou a agilidade
com a qual a PE C avançava pela Câmara dos Deputados.
A mais contundente amostra de
força do Ministério Público foi dada em
24 de abril, em Brasília, quando milhares de membros da Instituição em todo
o país, além de juristas, representantes
da sociedade civil e parlamentares, promoveram o Dia Nacional de Mobilização contra a PE C 37. Dividida em duas
etapas, a programação contou com um
simpósio contra a impunidade, realizado
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pela manhã, no Ministério Público do Distrito Federal.
À tarde, uma multidão saiu em
marcha até o Congresso Nacional empunhando faixas, cartazes e banners
com mensagens de repúdio à PEC. O
movimento, que contou com a adesão
e a simpatia de deputados e senadores,
entregou ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, cerca de 1 milhão
de assinaturas contra a aprovação da
proposta, colhidas em petições públicas
por todo o país e pela Internet.

GRUPO DE TRABALHO
Diante de tal argumento, o parlamentar, mesmo sinalizando a intenção
de levar o tema a votação em junho, tratou de buscar a harmonização dos discursos, criando um grupo técnico de trabalho para discutir e reescrever o texto
a ser modificado na Constituição Federal
e o anteprojeto de lei que regulamenta
a atividade investigatória. O grupo, com
representantes do MP, das Polícias, do
Congresso Nacional e do Ministério da
Justiça, reuniu-se ao longo do mês de
maio, em Brasília, e seguirá debatendo
até meados de junho.
A mobilização chega a um de seus
momentos mais importantes, mas não
pode esmorecer. É que para ser aprovada a PE C precisa ser aceita pelo plenário da Câmara, em dois turnos, e ainda
passar pelo mesmo processo no Senado.
“Por isso, as lideranças do MP nos Estados e na entidade nacional têm procurado motivar os colegas da classe a se-

guirem atuando junto aos deputados de
suas regiões, aos líderes comunitários e
às Câmaras de Vereadores”, diz o presidente da AMP/RS, Victor Hugo Azevedo.
A meta é obter um número cada
vez maior de moções contra a PEC aprovadas pelos Parlamentos municipais.
São muitos os apoios formalizados pelo
Brasil. No Estado, já aderiram as Câmaras de Vereadores de Porto Alegre, Arvorezinha, Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Candelária, Caxias do
Sul, Chuí, Cruz Alta, Encruzilhada do Sul,
Erechim, Estância Velha, Herval, Jaguarão, Montenegro, Pelotas, Santa Cruz do
Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Taquara e Tuparendi.

Bandeira da AMP/RS e de todos os
segmentos representativos do Ministério Público brasileiro desde 2011, a luta
contra a aprovação da PEC 37 provocou
uma onda de ações em defesa da preservação do poder investigatório da Instituição ao longo dos últimos meses. Planejado desde o ano passado, um intenso
calendário de ações percorreu o país,
angariando apoios de Câmaras de Vereadores, prefeituras, governos estaduais,
no Congresso Nacional e especialmente
junto a entidades representativas da sociedade civil.
O movimento ecoou, também, no
Exterior. Por conta disso, inúmeras manifestações de solidariedade foram enviadas à Conamp por entidades ligadas
ao meio jurídico no Canadá, nos Estados
Unidos, em Portugal, no Paraguai e em
diversos países da Europa, Ásia e das
Américas.
No Brasil, o primeiro ato público
contra a PEC 37 foi promovido pela AMP/
RS, em Capão da Canoa, no litoral norte
gaúcho. No dia 7 de fevereiro, em pleno
verão, uma centena de pessoas trocou
a beira-mar pelo auditório da Promotoria
de Justiça local para apoiar a causa ministerial. Durante cerca de duas horas,
deputados estaduais, líderes classistas,
representantes de ONGs e de variados

movimentos se uniram em discurso aos
membros do Ministério Público.
As iniciativas continuaram, em
encontros com parlamentares na Câmara dos Deputados, no Senado, e por
todo o Brasil, numa sucessão de ações
realizadas em centenas de cidades. O
Rio Grande do sul deu sequência à programação com atos públicos em Santa
Rosa, no Noroeste; em Caxias do Sul, na
Serra; em Pelotas, na Região Sul; e em
Porto Alegre, no dia 12 de abril, data em
que todas as capitais promoveram suas
manifestações contra a PEC 37.
Durante o ato, realizado no Palácio do Ministério Público, mais uma vez,
deputados estaduais, além do representante do MP gaúcho no Congresso Nacional, Vieira da Cunha, e do presidente da
Câmara de Vereadores da Capital, Thiago Duarte, se uniram a representantes
de outros segmentos sem relação com a
Instituição para defender a atuação ministerial na investigação de crimes. Na
oportunidade, o presidente da AMP/RS,
Victor Hugo Azevedo, justificou a mobilização. “Ao aprovarmos a PEC 37, estaremos, sem dúvida nenhuma, fragilizando
ainda mais o nosso já combalido sistema
de justiça criminal. Os índices de resolutividade das questões criminais no Brasil
são vergonhosos. Essa PEC seria um de-

sastre sob o ponto de vista dos referenciais de justiça e de democracia”.
Paralelamente, por iniciativa de
colegas espalhados por todo o Interior,
o tema foi difundido junto às comunidades, sensibilizando seus agentes
políticos e reforçando o movimento de
repúdio à proposta que visa a alijar o
Ministério Público das investigações criminais. O resultado foi a adesão maciça
dos meios de comunicação, que passaram a ampliar o espaço de cobertura
para a discussão do tema.

Encontros na Amp/RS

Livro reúne investigações do MP

Enquanto isso, a
AMP/RS promovia,
sistematicamente, oportunidades
de diálogo com
representantes
da classe política.
No início de abril,
um
proveitoso
encontro na sede
administrativa da
entidade gaúcha
reuniu a deputada federal paulista Keiko Ota, a deputada estadual Zilá
Breitenbach, o presidente da ONG Brasil Sem Grades,
Luiz Fernando Oderich; e o presidente do Sinepe/RS, Osvino Toillier; além de uma representação da associação
de parentes das vítimas da tragédia na boate Kiss, em
Santa Maria. Em outra oportunidade, o senador Pedro
Simon visitou a Associação e, igualmente, posicionou-se
a favor da participação do MP na investigação de crimes.
No final de maio, reunião-almoço no Pub localizado
no 8º andar da AMP/RS, os deputados federais gaúchos
Henrique Fontana, Darcísio Perondi, Beto Albuquerque,
Ronaldo Nogueira, Elvino Bohn Gass, Luiz Carlos Heinze
e José Stédile, além de representantes de Jerônimo Göergen e Ênio Bacci, também participaram de ampla e proveitosa conversa acerca da tramitação da PEC 37 e de
seus riscos à sociedade.

Um dos mais recen
tes movimentos institucionais na campanha Brasil contra
a Impunidade – Não
à PEC 37 foi o lançamento, em Brasília,
de uma publicação
que compila grandes investigações
realizadas pelo Ministério Público em
todo o país ao longo da história. O livro Investigações exitosas realizadas pelo
Ministério Público brasileiro foi apresentado ao Congresso Nacional na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, no dia 21 de maio.
A iniciativa contou com a participação e o apoio de parlamentares e lideranças do Ministério Público brasileiro. A obra
é uma compilação de ações investigatórias desenvolvidas pela
Instituição em todo o país no combate à criminalidade e à corrupção, em defesa da sociedade. Ao todo, são disponibilizadas
informações referentes a 73 operações investigativas promovidas pelo Ministério Público em colaboração com diferentes órgãos, dentre os quais estão as polícias civis, militares, Federal e
Rodoviária Federal, bem como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Controladoria Geral da União (CGU),
Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e Receita Federal.
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PEC 37

A mobilização pelo país e pelo Rio Grande

7 Réplica

Nada igual
Cláudio brito*

Réplica 8

dente que a Emenda respalda a impunidade. Agora é continuar a informar e esclarecer a cidadania. Sem descuidar dos
bastidores do processo legislativo, pois
é preciso vigilância e habilidade para
revertermos o quadro preocupante que
vislumbramos. As aprovações nas comissões abriram o placar em favor dos
defensores da proposta.
Nada igual. E está afirmando quem
viveu as madrugadas da Constituinte e
as vigílias da construção da Lei Orgânica.
Não tenho receio de fazer esse confronto. Aqueles foram momentos inolvidáveis
e de uma dimensão por demais significativa. Agora, no entanto, trata-se da defesa daquelas memoráveis conquistas.
Nem pensar em uma derrota. Perder o
poder-dever de investigar seria tão grave quanto arriscarmos inamovibilidade,
independência funcional, unidade e indivisibilidade. É desestabilizar a Instituição,
atingindo-a no âmago, na essência.
Os dias que temos vivido, de realização com sucesso, de operações que
desmancharam castelos e interrompe-

ram conexões de corrupção em vários
setores, tudo isso estaria perdido, não
ocorreria, estivesse valendo o que a PEC
37 quer impor. Por essas razões é que
me impressionou o que vi e vivi há pouco mais de mês em Brasília. A céu aberto, descendo pelos jardins do Congresso
até um passo antes do Plenário, em ato
cívico incomparável, assim agiram os representantes do Ministério Público para
defender prerrogativas da sociedade.
Somos a sociedade, bradamos em clamor tanto quanto qualquer cidadão. Isso
nos confere legitimidade, condição indispensável ao sucesso do que pleiteamos.
Vi muitos instantes históricos do
Ministério Público. Nada igual à mobilização em Brasília, contra a impunidade,
contra a PEC 37. Reconheço tal dimensão
ao que se tem feito em defesa de nossa
posição institucional por reconhecer o
perigo que representaria a aprovação do
novo texto. Isso não vai acontecer.
*Promotor de Justiça
aposentado e Jornalista

Semanas do MP renovam laços
entre Instituição e universidades
A relação histórica e fértil entre o
Ministério Público e o mundo acadêmico
renova-se há 29 anos, através das Semanas do MP. Em 2013, o roteiro da atividade que percorre o Estado em resultado
de parceria entre a AMP/RS e instituições
de Ensino Superior começou por Ijuí.
Diante de grande público, a II Semana do Ministério Público e Semana
Jurídica movimentou o campus da Unijuí entre 22 e 26 de abril. Na abertura,
o vice-presidente de Aposentados da
Associação, Nílson Ubirajara da Rosa Pacheco, salientou a relevância de atividades como essa, que proporciona a integração entre os membros da classe e o
universo estudantil.
Palestrante da primeira noite, o
coordenador do CAO de Direitos Humanos, Miguel Velasquez, abordou o tema
“O Ministério Público como Indutor de
Políticas Públicas: um olhar sob o enfoque da promoção dos Direitos Humanos”. Segundo o promotor, o Ministério
Público moderno é esse, que busca a
promoção do acordo entre as partes antes da judicialização de disputas.
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Jefferson Souza | AMP/RS

integração social

Jamais vi algo parecido. Nunca assisti ou participei de momento tão significativo. Foi em Brasília, no Congresso.
Centenas de Promotores, Procuradores,
Promotoras e Procuradoras, de todo o
Brasil, em caminhada pela esplanada e
acesso à Câmara dos Deputados, partindo do mesmo ponto onde, momentos
antes, ativistas de movimentos sociais
bradavam alguns protestos. E todos ingressamos no saguão entoando o Hino
Nacional. O Presidente da Câmara e outros parlamentares receberam a delegação do Ministério Público brasileiro para
um ato de indignação. A PEC 37 era nossa pauta, para evitar que ela avançasse
na pauta dos deputados.
Ainda continua essa luta.
Aquelas horas em Brasília foram
incomparáveis. Desde a manhã, quando
assistimos Ayres Britto, Lênio Streck e
outros debatedores sustentarem a inviabilidade de reescrevermos a Constituição do jeito que a 37 quer, até o entardecer, quando gritamos palavras de ordem
em defesa da sociedade. Tornamos evi-

O evento contou, ainda, com os
promotores Júlio Almeida, que falou sobre “Infância e Juventude, Execução de
Medidas Socioeducativas e Direitos Humanos”; e Vinícius de Melo Lima, com o
tema “Violência de Gênero e Lei Maria
da Penha: Balanços e Perspectivas”.

SOBRADINHO ENTRA NO
CIRCUITO DO EVENTO
De 14 a 16 de maio, a I Semana
do Ministério Público da Região Centro-Serra, em Sobradinho, teve como tema
O Direito a Serviço da Sociedade e foi
realizada na Câmara de Vereadores, com
promoção da AMP/RS e da Unisc.
Durante a abertura, o vice-presidente da AMP/RS Sérgio Harris falou das
ameaças ao MP, por conta da tramitação
da PEC 37, mas lembrou que esses ataques à instituição sempre foram enfrentados e estão mais ligados aos acertos
do que aos erros de seus membros.
Na palestra inaugural, os promotores Maurício Trevisan e Joel Oliveira
Dutra falaram sobre “A Acusação nos
Crimes de Competência do Tribunal de
Júri”. O subprocurador-geral de Justiça
Marcelo Dornelles e o coordenador do
CAO Criminal, David Medina da Silva falaram sobre “O Ministério Público e a Investigação Criminal”. Já o vice-presidente da AMP/RS Alexandre Saltz tratou do
tema “O Novo Código Florestal”.

teresse dos operadores do Direito em
contribuir com o produto?
Sílvia Cappelli – Há sempre muito interesse em ler e saber como pensam os
membros do Ministério Público gaúcho
e que assuntos preocupam a Instituição.
Nesse sentido,é muito importante distribuir nossa revista nas faculdades de Direito do Estado e também fora delas.

Réplica – À testa da Revista do Ministério Público, quais as diretrizes que a senhora pretende imprimir à publicação?
Sílvia Cappelli – A coordenação da Revista, através de seu Conselho Editorial, deliberou coletivamente buscar um
perfil institucional à Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nossa
intenção é motivar os colegas para que
compartilhem suas experiências exitosas, bem como possam trazer uma análise critica da aplicação da legislação e
do Direito a partir da rica experiência de
um membro da Instituição.
Réplica – Qual é, em sua opinião, o principal desafio na condução de um produto com as características da Revista do
Ministério Público?
Sílvia Cappelli – Creio que o principal
desafio é ter um produto diferente do
que já existe no mercado. Nossa revista não visa a obtenção de lucros, mas o
enriquecimento institucional e a congregação de seus membros. Esse é o nosso
diferencial.
Réplica – Como vê a receptividade da
publicação junto ao público-alvo e o in-

Réplica – Como tem avaliado a participação da classe na produção de trabalhos com vista a publicação na Revista
do MP?
Sílvia Cappelli – Atualmente existem muitas possibilidades de publicação, criando
uma espécie de concorrência com a nossa revista no que diz respeito à oportunidade de publicação de textos. Nossa
intenção, falo em nome do Conselho
Editorial, é motivar o colega a compartilhar suas experiências e dificuldades,
é promover o Ministério Público no que
de melhor ele oferece, que é a qualidade
técnica e jurídica de seus membros. A revista tem que ser vista como um espelho
da Instituição, como sua voz gabaritada.
Deve, também, provocar o debate sobre
assuntos novos que mereçam uma reflexão por quem detém a experiência prática em lidar com situações novas.
Réplica – Qual a maior contribuição de
publicações do gênero para a formação
e a qualificação de profissionais que
atuam no meio jurídico?
Sílvia Cappelli – Um dos mais importantes papéis de um produto como o nosso
é fomentar a divulgação de nosso trabalho, dividir experiências, dar a voz ao
Ministério Público do Rio Grande do Sul
para que demonstre sua visão crítica sobre a atual aplicação do Direito.

Inscrições abertas para o
vestibular de inverno da FMP
Estão abertas até o dia 6 de junho as inscrições para o vestibular de inverno da
Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). São oferecidas 80 vagas,
distribuídas entre os turnos da manhã e noite. A prova, com testes de língua
portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), conhecimentos
gerais, além de redação, será aplicada no dia 8 de junho, das 9h às 14h. As
inscrições podem ser feitas pelo site da FMP até o dia 4 de junho, ou na própria
instituição, até o dia 6. Mais informações www.fmp.com.br ou (51) 3027-6565.

FMP | Divulgação

Considerado um dos mais valiosos produtos da AMP/RS,
a Revista do Ministério Público caminha rumo à sua 73ª
edição. Na atual gestão da entidade de classe, a publicação
é dirigida pela procuradora de Justiça Sílvia Cappelli, com
o apoio dos demais membros do Conselho Editorial.

Acadêmicas da
FMP participam
de competição
internacional

qualificação

Revista do Ministério
Público em revista

Os jovens Fábio, Miriana, Denise
e Nicole, antes do embarque das
estudantes para os Estados Unidos

A FMP esteve presente, pelo
segundo ano consecutivo, na competição internacional que simula
um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As acadêmicas Nicole Anagnostopoulos e
Miriana Marin Spizzirri representaram a instituição no Inter-American
Human Rights Moot Court Competition, evento promovido nos Estados Unidos pela American Universit
em conjunto com a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A competição trilíngue requer que os estudantes de Direito
discutam os méritos de um caso
hipotético, baseado em um tema
atualmente debatido dentro do Sistema Legal Interamericano de Direitos Humanos. Nesta 18ª edição,
o caso envolveu a temática da relação homoafetiva com ênfase no
reconhecimento da união de duas
mulheres como uma entidade familiar. Ficou a cargo das acadêmicas
da FMP a defesa das vítimas. Para
a realização da atividade, as estudantes Nicole e Miriana receberam
a orientação da professora Denise
Tellini e coorientação do acadêmico
Fabio Pimentel Franceschi Baraldo,
que representou a FMP no evento
do ano passado. A sustentação oral
das defesas ocorreu entre os dias
20 e 23 de maio no Washington
College of Law.
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CRÔNICA

Armazém de secos e molhados
Mário Cavalheiro Lisbôa

associativismo

O advogado Leivinha foi procurado pelos familiares de Zelão, famoso delinquente que estava sempre implicando
com a vida e o patrimônio alheios e que
mais uma vez encontrava-se preso. Seus
familiares queriam que o advogado desse um jeito de colocá-lo em liberdade.
– O caso é muito grave – disse Leivinha. – Dessa vez o Zelão exagerou.
– Sabemos disso – ponderou um
dos familiares. – Por isso mesmo procuramos o senhor.
Sentindo-se valorizado, o doutor
Leivinha empertigou-se em sua cadeira
e levantou a sobrancelha direita, gesto
que sempre fazia quando se sentia a cavaleiro da situação. Acertados os honorários, o advogado disse:
– Agora, deixem tudo comigo.
O doutor Leivinha era um advogado muito experiente. Não que tivesse
grandes conhecimentos jurídicos ou que
fosse um profundo estudioso do Direito.
Não. Sua advocacia era mais prática que
doutrinária ou jurisprudencial. Mas nem
por isso era menos eficiente. Como ele
mesmo gostava de dizer, “advogar é
não perder prazos; o resto a gente administra”. Conhecia todos os meandros
do funcionamento da Justiça na área
criminal. Sabia a posição jurídica dos
membros do Ministério Público e dos
magistrados, bem como a vida pessoal
dos servidores do Fórum. Com manhas,

Réplica 10

sutilezas e personalidade envolvente,
sabia como tirar proveito de citados conhecimentos. E, dessa forma, terminava
logrando êxito em muitos processos.
No outro dia, pela manhã, o doutor
Leivinha levantou-se cedo, foi até seu escritório, abriu um cofre e, de dentro dele,
retirou a moeda jurídica mais valiosa que
existe em nosso meio. Depois, para não
chamar a atenção, apanhou uma sacola discreta que sempre utilizava nessas
ocasiões, colocou a moeda jurídica dentro e, de automóvel, dirigiu-se para o subúrbio da cidade.
Numa rua pouco movimentada, o doutor Leivinha estacionou junto
a um armazém de secos e molhados.
Certificando-se de que o ambiente estava normal, entrou no estabelecimento
comercial. O armazém pertencia a Thêmis, a deusa da Justiça. Cansada de ser
ignorada, desrespeitada e até criticada,
e principalmente por estar mal de finanças, a deusa da Justiça resolvera deixar
de lado o nobre objetivo pelo qual fora
criada e decidira estabelecer-se com
aquele pequeno armazém. Mas, as mercadorias expostas nas prateleiras eram
apenas de fachada. Na verdade, Thêmis,
a deusa da Justiça, vendia produtos para
delinquentes, para facilitar a vida deles
perante os pretórios. Em troca, aceitava
diversas moedas, que eram os defeitos
dos operadores do Direito, tais como a

arrogância, o descompromisso social, a
preguiça, a negligência, a covardia e outras que tais.
Ao chegar ao armazém, o doutor
Leivinha foi muito bem recebido pela
deusa, eram velhos conhecidos. Ela o
levou para uma salinha nos fundos da
casa e serviu-lhe um cálice de hidromel, que é a bebida dos deuses, um
líquido alcoólico fermentado à base de
mel e água. Após fazerem um brinde à
amizade, o doutor Leivinha pediu para
Thêmis a liberdade provisória de Zelão.
Inicialmente, a deusa relutou: o que Zelão havia feito era muito grave, e ele
já possuía maus antecedentes. Então,
o doutor Leivinha disse que estava de
posse da moeda jurídica mais valiosa
que existe. Lentamente, abriu sua sacola e de dentro dela tirou a moeda: a vaidade do magistrado. Os olhos de Thêmis
brilharam. Com moeda tão poderosa, as
coisas ficavam mais fáceis. E passou
às mãos do doutor Leivinha a liberdade
provisória de Zelão, fazendo com que o
juiz, ao invés de aplicar a lei, aplicasse
teses próprias, liberais, das quais tanto
se enaltecia.
De posse da liberdade provisória
de Zelão, o doutor Leivinha retornou ao
automóvel e dirigiu-se para seu escritório. No trajeto, ouvindo música sertaneja
no rádio, mantinha a sobrancelha direita
levantada.

Esporte, cultura e lazer integram os associados
A valorização das relações entre
os colegas de Ministério Público sempre
foi uma das bandeiras da AMP/RS. Por
conta disso, a entidade costuma estimular a participação em iniciativas que promovam a integração da classe.
Na área esportiva, dois grupos se
notabilizam, com as práticas de futebol society e de corridas e caminhadas
orientadas. O primeiro tem como sagrados os encontros das terças-feiras à noite, na sede campestre, e as performances qualificadas nas competições de
que participa. O segundo, mais recente,
tem na determinação de seus integrantes uma das principais características. A
cada evento, como o Circuito POA Day
Run, cuja primeira etapa ocorreu em 19
de maio, mais e mais associados têm
participado, com ótimos resultados.
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A entidade de classe também dedica, historicamente, especial atenção
aos eventos sociais e o destaque aos
aposentados. Nesse contexto inserem-se eventos alusivos a datas, como Dia
das Mães, Páscoa e outros. Igualmente,
na última quinta-feira de cada mês, um
almoço reúne colegas da ativa e jubilados na sede campestre. É o momento,
também, para atualizar a todos sobre a
situação de diferentes demandas ou assuntos de interesse dos associados.
Outro momento que já virou habitual ponto de confraternização é o Grupo Literário, que neste ano já teve dois
encontros. Foram analisadas as obras
“1984”, de George Orwell, e “Lolita”, de
Vladimir Nabokov. O próximo será “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde,
em 27 de junho.

Com quase 27 anos de Ministério Público, o procurador de Justiça Ruben Giugno Abruzzi está à
frente de uma equipe cuja missão é olhar para dentro da própria Instituição e zelar pela lisura
de todas as ações e pelo cumprimento rígido das atribuições dos membros da classe. Nessa
entrevista, o corregedor-geral do MP fala sobre o papel do órgão e a responsabilidade da função.
Réplica – Qual a principal contribuição
que a Corregedoria-Geral do Ministério
Público oferece à Instituição?
Ruben Giugno Abruzzi – Desempenhar
a função de Corregedor-Geral, bem
como tendo desempenhado as de Promotor-Corregedor e Subcorregedor-Geral,
oportunizou-me sedimentar as minhas
convicções com relação à Instituição e
compreender o notável e indispensável
papel ocupado pela Corregedoria-Geral,
voltado à orientação e fiscalização das
atividades funcionais da conduta dos
membros do Ministério Público. Na Corregedoria é que se conhece visceralmente a Instituição, o backstage do Ministério Público. Desde a sua criação, a
Corregedoria vem sendo o grande agente que define os padrões de eficiência
e moralidade no exercício da atividade
ministerial, e, portanto, a grande contribuição que pode ser prestada por este
órgão é a de moldar o caráter de pessoa
pública de seus integrantes.
Réplica – Quais serão as diretrizes da
atual gestão da Corregedoria-Geral?
Abruzzi – Incitar a participação dos Promotores de Justiça nas audiências judiciais; a residência dos membros do
Ministério Público nas comarcas de sua
atuação; e o indeclinável serviço de
atendimento ao público estão entre as
principais diretrizes. À testa da Corregedoria-Geral os desafios são constantes.
Já no início do meu mandato, deparei-me com a questão das audiências criminais, ante a inusitada posição tomada por algumas Câmaras do Tribunal de
Justiça do Estado que desconsideram a
prova produzida e, por via de consequência, absolvem os réus nas solenidades
em que o Ministério Público não se faz
presente. É consabida a defasagem atual do número de membros do Ministério
Público. Como ninguém possui o dom da
ubiquidade, muito menos da onipresença, essa questão passa a ser uma preocupação recorrente. A situação ideal seria que a presença do Promotor de Justiça
fosse uma condição sine qua non para a
realização da audiência, a exemplo do
que ocorre em alguns países desenvolvidos em que aquela foi erigida à norma
constitucional. Enquanto não houver a
reposição no quadro, a classe como um
todo tem o desafio de superar-se, assumindo a Corregedoria-Geral um papel de
protagonista nesse processo.

Réplica – Como a Corregedoria-Geral
está se preparando para acompanhar
os promotores que deverão ingressar
na carreira pelo novo concurso para ingresso na Instituição?
Abruzzi – A Corregedoria-Geral é responsável pelo acompanhamento do
estágio probatório dos membros que
ingressam na instituição. Com a perspectiva da ultimação de mais um concurso para o ingresso na carreira do Ministério Público, a Corregedoria já vem
se preparando para essa relevante tarefa de acompanhar os primeiros passos
na carreira, tarefa esta desempenhada
pelo Corregedor-Geral com o apoio de
uma qualificada equipe de Promotores-Corregedores. Antes mesmo dos novos membros do Parquet assumirem
nas suas respectivas comarcas, a Corregedoria protagoniza um curso, com
a duração de quinze dias, em que os
Promotores de Justiça participam de
uma primeira experiência no manejo
das atribuições do cargo e se iniciam
no seu processo de consolidação na
atividade ministerial. Após, por meio
de inspeções e exame dos trabalhos
remetidos pelos Promotores de Justiça
de forma informatizada, à medida que
as peças são produzidas, procede-se às
avaliações trimestrais, fornecendo-se
subsídios para que o egrégio Conselho
Superior do Ministério decida sobre o
prosseguimento, permanência e confirmação do Promotor de Justiça no estagio probatório.
Réplica – Que avaliação é possível fazer
acerca do momento atual do Ministério
Público brasileiro no que diz respeito à integração e à identificação da Instituição
com as demandas da sociedade?
Abruzzi – O Ministério Público, hodiernamente, desfruta perante a sociedade de
uma credibilidade acima da média com
relação às demais instituições. Essa
conquista, porém, não ocorreu como
num passe de mágica. Foi produto de
uma prática séria, combativa e diuturna
de todos os membros. Todavia, imperioso reconhecer que a estrutura do Ministério Público representa um alto custo
para o Estado e que podemos oferecer
muito mais à sociedade. Incrementar a
eficiência do serviço, identificando-se as
demandas sociais mais prementes, com
a aproximação da figura do Promotor de
Justiça – verdadeiro agente político e in-

ENTREVISTA

Corregedor-geral projeta o MP ideal

vestido desse munus – com a sociedade
é o nosso maior desafio.
Réplica – Cabe à Corregedoria o papel
de fiscalizar o trabalho dos colegas.
Como o senhor lida com essa tarefa?
Abruzzi – A incumbência do Corregedor-Geral na condução do processo administrativo-disciplinar é de suma importância. Com as alterações introduzidas
pela Lei Estadual nº 12.497/2006, que
deu uma nova roupagem ao artigo 160
da Lei Estadual nº 6.536/1973 (Estatuto
do Ministério Público), conferiu-se uma
nova dinâmica às atribuições do Corregedor-Geral perante os órgãos colegiados, consagrando-lhe, na dicção legal,
o status de “defensor dos interesses do
Ministério Público”, nos procedimentos
disciplinares submetidos à apreciação
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do
Ministério Público. Cumpre ao Corregedor-Geral deflagrar o procedimento em
casos em que se vislumbre hipótese de
violação dos deveres funcionais por parte dos membros do Ministério Público,
tendo de delimitar a imputação, realizar
a apuração das provas, até a conclusão,
e propor, se for o caso, a penalidade cabível. Nessa atuação, o Corregedor-Geral do Ministério Público enfrenta uma
das mais árduas tarefas, porque processa seus Colegas (Promotores ou Procuradores de Justiça), momento em que
a instituição se vê na contingência de
“cortar a própria carne”. O Corregedor-Geral deve ter a sensibilidade na justa
atenção ao texto da lei e ao contexto
dos fatos.
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11 Réplica

Integração resume espírito associativo
Os primeiros meses de 2013 na AMP/RS foram marcados pelo empenho da classe na defesa de
interesses associativos e institucionais, sem deixar de lado as oportunidades de compartilhar
com os colegas oportunidades de descontração e alegria. No campo institucional, a entidade e
diversos membros do Ministério Público atuaram intensamente em Porto Alegre, no Interior e
na Capital Federal, especialmente junto ao Congresso Nacional. Paralelamente, em diferentes
oportunidades, os associados confraternizam em encontros nas sedes administrativa e
campestre ou em atividades esportivas. Confira alguns desses momentos em imagens.
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Réplica 12
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