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Senhor Candidato, 

 

A ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

- ATMP -, entidade representativa dos membros da Instituição, encaminha a 

Vossa Excelência as perguntas abaixo. 

O objetivo é conhecer as propostas de sua candidatura relativas 

à gestão do MPTO, à abertura para a colaboração da ATMP e ao fortalecimento 

da Instituição. Com isso, intentamos munir de informações os nossos 

associados, contribuindo para a formação de suas convicções acerca do voto. 

Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas até 

24.10.2018, pois a Associação pretende repassá-las ao  seu quadro em 

25.10.2018. 

 

1 - O MPTO está entre as cinco últimas unidades do Ministério Público 

brasileiro que vedam a candidatura de Promotores de Justiça ao cargo de 

Procurador-Geral de Justiça (PGJ). Há um Projeto de Lei em tramitação na 

Assembleia Legislativa que permite aos Promotores de Justiça com mais 

de 10 anos de carreira, 35 anos de idade e atuação na terceira entrância 

participarem do pleito. Em todos os Ministérios Públicos estaduais, a 

aprovação de projeto com igual teor resultou do esforço conjunto da 

associação de membros e do Procurador-Geral de Justiça. Portanto, o 

engajamento do PGJ é crucial para a aprovação do referido projeto. Neste 

sentido, a ATMP pergunta: o senhor é favorável à aprovação do referido 

Projeto de Lei, nos termos enviado à Assembleia Legislativa? Em caso de 

resposta positiva, assume o compromisso de se empenhar para a 

aprovação do projeto até o fim do ano ou, no mais tardar, até o primeiro 

semestre de 2019? 
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Sim. Sim, em qualquer das hipóteses, sendo ou não sendo o nomeado, 

estarei empenhado na solução da questão. Esclareço que a matéria restou 

pacificada, na última deliberação do Colégio de Procuradores a respeito. 

Em que pese a decisão não ter sido unânime, após reiteradas decisões no 

mesmo sentido, os votos vencidos, dentre eles o meu, comprometeram-se  a 

não mais resistir, encampando doravante a tese vencedora. A matéria está 

pacificada, reafirmo. Estaremos juntos. 

 

 

2 - Cabe ao Procurador-Geral de Justiça propiciar condições para que o 

MPTO ofereça um trabalho cada vez mais abrangente, ágil e resolutivo à 

sociedade. É fato, no entanto, a existência de limitações orçamentárias. 

Como melhorar a estrutura da instituição para que o MPTO possa oferecer 

um trabalho ainda mais qualificado à sociedade?  

 

Também tratei deste ponto na minha carta dirigida à família ministerial. 

Manifestei o entendimento de que uma gestão descentralizada se torna mais 

ágil, mais efetiva, por consequência mais próxima da sociedade, em suma, 

mais democrática. Outro reflexo da descentralização é a humanização da 

carreira, pois propicia uma maior participação de todos, prevalecendo o 

resultado que o coletivo é capaz de gerar. Concretamente, o anseio dos 

Membros do Ministério Público por uma estrutura mais voltada para a 

atividade fim restaria viabilizada, em um primeiro momento, na medida em 

que, concomitantemente às medidas descentralizadoras, implementar-se-

iam medidas racionalizadoras de recursos materiais e humanos. A questão 

não é simples, é ilusório pensar que o aspecto financeiro pode ser 

secundarizado, não pode. Porém, os recursos já disponíveis na legislação 
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orçamentária serão empregados de maneira complementar, suprindo as 

demandas pendentes, possibilitando ao cabo uma máquina adequadamente 

concebida para o enfrentamento do cotidiano institucional. Por outro lado, 

não é demais lembrar que a legislação orçamentária se renova de exercício 

em exercício e, numa gestão participativa, o aprimoramento da prática 

orçamentária resultará consequentemente, aproximando a realidade fática 

da realidade financeira. Nesse sentido, cumpre especificar que é preciso 

aproximar a atividade meio da atividade fim. É preciso reconhecer que nas 

Promotorias de Justiça ainda é encontrado um quadro de escassez de 

recursos mediatos, muitas vezes o Promotor de Justiça ou está sozinho ou 

conta apenas com um auxiliar. Precisamos solucionar a problemática, para 

tanto, além de adotar as providências aqui elencadas, também prover os 

recursos humanos e materiais necessários ao bom desenvolvimento dos 

trabalhos nas Promotorias, buscando aprimorar e ampliar o quadro de 

servidores, alcançando qualitativo e quantitativo suficientes. Apesar do 

momento recomendar cautela em relação às despesas, creio que tal aspecto 

é conjuntural, não devemos nos inibir, o momento é de formular, planejar e 

encontrarmo-nos preparados para, assim que possível, implementar o 

incremento possível.  O possível resultará da medida do nosso empenho. 

 

3 - A ATMP, em sua história, tem sido parceira do MPTO na busca dos 

avanços institucionais. Como deve prosseguir o relacionamento entre a 

instituição e a associação? Atualmente, a ATMP compõe diversas frentes 

de trabalho do MPTO, a exemplo do Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação (CETI), em que são discutidos temas relevantes para o 

aprimoramento da instituição. O senhor pretende manter/ampliar essa 

participação? De qual forma? 
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A relação é e continuará sendo política. Convenhamos, dois entes políticos 

se relacionam politicamente. Saliento que, embora a natureza política 

prevaleça, a ATMP se caracteriza pela integração aos demais entes da 

sociedade civil em geral, sendo que, o Ministério Público, instituição de 

caráter permanente, integra o rol dos entes estatais. Há entre ambos um 

liame, resultante do fato de que a ATMP congrega os Membros do 

Ministério Público, nesse sentido, o estreitamento de relações tende a ser 

incrementado, uma vez que a atuação da entidade potencializa a ampla 

participação de seus Membros na vida institucional, canalizando para o 

ambiente administrativo o resultado da simbiose política produzida. Temos 

aí a materialização dos princípios da unidade e indivisibilidade. Ora, em um 

ambiente diverso, onde a riqueza é sim a diversidade, a unidade é fator 

determinante para alcançarmos o resultado pretendido, nesse caso, também 

a ampliação desta participação resulta da união desse gesto coletivo, este é 

o meu desejo, na exata proporção em que se dá o transparente compartilhar 

dos espaços políticos. As portas da instituição continuarão abertas e 

receptivas ao livre trânsito da ATMP, além das questões relacionadas aos 

interesses classistas, a entidade compartilhará na plenitude à consecução 

dos interesses institucionais, e será reconhecida como verdadeiro braço 

político representativo dos Membros do Ministério Público, sendo-lhe 

dedicado tratamento protocolar compatível com o endereçado aos seus 

representados. 

4 - No Congresso Nacional, encontram-se em tramitação diversos projetos 

de lei que atingem frontalmente as atribuições e as prerrogativas do 
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Ministério Público brasileiro. Como pretende atuar na defesa desses 

valores no âmbito dos Poderes? 

A construção de maioria é essencial no enfrentamento dos temas lá 

propostos e em tramitação. Não há maioria sem diálogo, sem harmonia, 

principalmente não há maioria legítima sem respeito às minorias. Lembro 

os ensinamentos do Colega e Professor Marco Antonio Alves Bezerra: “as 

democracias são os governos das minorias, ou seja, as maiorias governando 

para as minorias”. Se desejamos manter e ampliar nosso perfil de 

intervenção social, devemos disciplinadamente exercitar o diálogo 

harmonioso com todos os segmentos sociais, o Congresso Nacional é o 

ambiente plural, diverso e democrático, onde todas as linguagens são 

harmonizadas, em prol do entendimento e da definição da vontade da 

maioria, jamais perdendo de vista o respeito às minorias. Lá não há 

qualquer sentido em condutas isolacionistas. O nosso papel será conclamar 

o Ministério Público Brasileiro para ocupar este espaço, exercitar o diálogo 

harmonizado com a agenda que compõe o eixo das prioridades nacionais, 

demonstrando a importância da nossa atuação em prol do povo e que as 

prerrogativas e atribuições são exercidas para o povo, constituindo-se em 

verdadeiras garantias populares, que devem ser preservadas. Este é o 

caminho. Quanto aos demais Poderes, poderão ser pontualmente 

reclamados caso a caso, na eventualidade de vulneração concreta de 

atribuição ou prerrogativa ministerial, objetivando o seu restabelecimento, 

contudo o diálogo harmonioso será a tônica, marcado sempre pela ampla 

participação de todos. Contudo, a trajetória ministerial, ao longo dos 

tempos, é marcada pelo enfrentamento de demandas por vezes no interesse 

da sociedade destinatária dos nossos serviços, em outras ocasiões, os 
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enfrentamentos ocorreram em defesa da própria instituição, nossas 

prerrogativas, nossas atribuições, nossos interesses classistas. Por conhecer 

os traumas e frustrações resultantes dos conflitos, ao longo do meu 

desenvolvimento na carreira, construí um perfil conciliador, isto não quer 

dizer que não me dou ao embate consolidado nos litígios. O aspecto é tático 

e estratégico. Quando a ocasião reclama uma postura firme e destemida, em 

relação ao conflito instalado, a solução é mesmo o enfrentamento. Sendo 

necessário, adotaremos todas as medidas indicadas a defesa e manutenção 

do status constitucional do Ministério Público, sem admitir qualquer 

margem de vulneração. Acredito mais, o atual perfil constitucional do 

Ministério Público é um legado que nossos precursores nos entregaram, 

sendo nosso dever mantê-lo, aprimorando-o, cumprindo tradicionalmente a 

entrega para as futuras gerações institucionais. 

5 - Como imagina o Ministério Público do Estado do Tocantins ao final do 

próximo biênio? 

O Ministério Público que eu quero para o futuro próximo será capaz de 

desenvolver políticas de atuação voltadas para a pacificação da nossa gente, 

proativo, que planeje e atue coordenadamente, capaz de sinalizar para o 

povo um caminho seguro, inclusivo, simples e acessível a todos. Se por um 

lado a proposição é ousada numa perspectiva bienal, quer lhe parecer 

utópica, por outro lado, creio ser possível darmos alguns passos nesse 

sentido. Este é o caminho. Todos devemos ter em nossas consciências que, 

somente num ambiente de paz e ordem, concebido a partir dos princípios 

basilares vivenciados no Estado Democrático de Direito, alcançaremos o 

bem comum. 
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Antecipadamente, agradecemos a colaboração de Vossa 

Excelência. 

 

Palmas, 22 de outubro de 2018.   

 

Diretoria da ATMP 

 

 


