
Palmas, 24 de Outubro de 2018 

 

 

Exmo. Sr. Dr. Luciano César Casaroti 

Presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público. 

 

 

 

Senhor  Presidente,  

 

  Atendendendo solicitação formalizada por Vossa Excelência, 

apresento-lhe as respostas aos questionamentos que me foram endereçados, 

esperando atender às expectativas desta Entidade Classista e de seus 

associados.  

 

 

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? 

RESPOSTA - Eu sempre tive uma posição muita clara sobre essa questão. 

Sempre defendi, em meus pronunciamentos institucionais, a possibilidade do 

Promotor de Justiça concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. No 



Colégio de Procuradores de Justiça sempre votei pela aprovação do projeto em 

âmbito interno, e nunca, absolutamente nunca, fiz qualquer gestão em 

contrário, aqui e muito menos na Assembleia Legislativa ou fora dela, no 

sentido de inviabilizar a aprovação do projeto. Sempre tive minha atuação 

pautada pela defesa da democracia e não podemos esquecer que, de acordo 

com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público tem o dever de 

defender o regime democrático. Assim, caso escolhido pela classe e nomeado 

Procurador-Geral de Justiça, vou envidar todos os esforços possíveis para que 

o projeto seja aprovado ainda no primeiro semestre de 2019, fazendo gestão 

junto aos Deputados Estaduais e ao Governador do Estado. 

 

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?  

RESPOSTA - Sabemos das limitações orçamentárias, as quais atingem não 

somente o Ministério Público, mas também o Poder Judiciário, o Tribunal de 

Contas, a Defensoria Pública e demais órgãos. É preciso agir com inteligência, 

primeiro estabelecendo as prioridades da instituição para o biênio 2019/2020. 

Posteriormente, devem ser diagnosticadas as áreas em que os recursos 

eventualmente não estejam sendo empregados da maneira mais adequada, 

com dispêndios desnecessários, realocando-os, sempre com prioridade à 

atividade-fim do Ministério Público. Além disso, pretendo manter uma relação 

institucional e harmônica com o Poder Executivo, o que certamente contribuirá 

para que eventuais limitações orçamentárias sejam superadas, de acordo com 

os permissivos legais e constitucionais. 

 

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

avanços institucionais. Como deve prosseguir o relacionamento entre a i. 

Noinstituição 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? 

RESPOSTA - Como todos sabem, já fui Procurador-Geral de Justiça por dois 

mandatos, durante os quais mantive uma relação de harmonia e diálogo com a 

ATMP, sempre em busca do melhor para o Ministério Público. E agora não vai 

ser diferente, ou seja, a Associação terá livre acesso à Procuradoria-Geral. 

Aliás, quero deixar bem claro que todos os membros terão livre acesso ao 

gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Também quero esclarecer que a 

escolha da minha equipe será pautada por critérios técnicos. A Chefia de 

Gabinete será ocupada por um membro que conheça a classe e que tenha um 

bom trânsito com os Promotores e Procuradores de Justiça. Da mesma forma, 

a assessoria, o GAECO e os demais órgãos serão ocupados por colegas que 

tenham perfil para a função. Assim, reafirmo meu propósito em manter uma 

relação cordial e harmônica com ATMP, permitindo-lhe ampla participação em 

minha gestão, mesmo porque, como já afirmei, sou um entusiasta da 

democracia. 

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

projetos de lei que atingem frontalmente as atribuições e as prerrogativas 

do Ministério Público brasileiro. Como pretende atuar na defesa desses 

valores no âmbito dos Poderes? 

RESPOSTA - As atribuições do Ministério Público e as prerrogativas de seus 

membros foram conquistadas após muita luta de valorosos membros do 

Ministério Público Brasileiro, sobretudo na década de 80. Somente quem 

conhece essa história pode testemunhar o quanto o Ministério Público cresceu 

e se desenvolveu após a Constituição Federal de 1988, carta na qual foram 

formalizadas essas conquistas. Na condição de Procurador-Geral de Justiça, 

vou me portar como um ardoroso defensor dessas atribuições e prerrogativas, 

seja junto ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, seja através de 

incursão junto aos Deputados Federais e Senadores, sobretudo do Estado do 

Tocantins. Não podemos retroceder, pois quem perde com isso não é somente 

os membros do Ministério Público, mas sobretudo a sociedade. As nossas 



prerrogativas foram pensadas em defesa da sociedade e as nossas atribuições 

devem ser exercidas também em prol da sociedade. 

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

próximo biênio? 

RESPOSTA - Imagino um Ministério Público ainda mais estruturado, forte e 

aguerrido. Um Ministério Público cujos membros tenham suas prerrogativas 

valorizadas e respeitadas, suas conquistas, inclusive remuneratórias, 

preservadas e, se possível, ampliadas. Um Ministério Público que exerça suas 

atribuições de forma resolutiva, na defesa dos direitos fundamentais, no 

combate à corrupção, na defesa do meio ambiente, no combate à criminalidade 

e na defesa dos interesses difusos e coletivos em geral. Um Ministério Público 

que atue cada vez mais como agente de transformação social e defensor do 

regime democrático, e que sobretudo respire novos ares de democracia plena 

no âmbito interno, permitindo ao Promotor de Justiça apresentar-se como 

candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. 

 

José Demóstenes de Abreu 

    Procurador de Justiça 

 

 

 


