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Cumprimentando os leitores deste importante e democrático veículo de 

comunicação, gostaria de externar a minha candidatura ao cargo de Procurador-

Geral de Justiça. Tal decisão foi tomada coletivamente, com o incentivo de 

Promotores e Procuradores de Justiça que lutam por um Ministério Público forte o 

suficiente para defender a sociedade de forma altiva e eficiente.  

Acredito que os atuais rumos da Instituição precisam ser reavaliados e aprumados, 

inclusive para racionalizar procedimentos internos e economizar recursos. Estou 

disposto e preparado para trabalhar incansavelmente por um Ministério Público 

melhor, capaz de proteger o interesse público de modo mais eficaz e transparente. 

Para realizar as adequações que entendemos necessárias, é preciso coragem, 

responsabilidade e independência. O Ministério Público de São Paulo é o maior do 

Brasil, responsável por uma população com mais de 40 milhões de pessoas. 

Nosso programa de gestão é extremamente criterioso, detalhado e consequente, 

propondo soluções responsáveis desde pequenas incongruências até os maiores 

entraves existentes hoje no Ministério Público. O projeto está dividido em seis 

temas principais: estrutura de trabalho, eficiência, desburocratização, 

independência, transparência e democratização. 

Nossa candidatura é apoiada por muitos Promotores e Procuradores de Justiça, 

além de diversos segmentos da sociedade civil. Não se trata de empreitada 

individual, mas verdadeira convergência coletiva de ideais democráticos em prol de 

um Ministério Público dotado de suficiente estrutura e autonomia para produzir 

resultados expressivos e socialmente relevantes no combate à corrupção, na 

repressão da criminalidade, na defesa do meio ambiente e na realização de outras 

importantes funções conferidas pela Constituição Federal. 

Temos feito visitas proveitosas e enriquecedoras às Promotorias e Procuradorias 

de Justiça. Além de reavivar nosso conhecimento acerca das deficiências de 

alguns locais de trabalho, os colegas são bastante receptivos às nossas propostas. 

Muitos apoiam abertamente o projeto por nós idealizado e encampado. Acredito 

firmemente que as mudanças aventadas em nosso programa farão com que a 

população receba um serviço de excelência a ser prestado pelo Ministério Público, 

e possa contar com Promotores e Procuradores de Justiça respaldados por uma 

Instituição apta a prestar uma defesa lídima dos interesses sociais e coletivos. 

 

 


