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 Com foco em estimular a interação entre os poderes, o segundo painel da tarde desta 
sexta-feira (7) reuniu importantes nomes do Ministério Público e da Promotoria para debater com os 
congressistas do CONEXIDADES e apresentar a eles a.
 O palestrante José Carlos Cosenzo, Procurador da Procuradoria de Justiça Criminal e 
Coordenador de Assuntos Estratégicos do MPSP, abriu o programa comentando a importância de 
manter a relação aproximada com a classe política. 
 “Esse evento dá a oportunidade ímpar de deixar o Ministério Público chegar até os agentes do 
município. E uma das nossas maiores responsabilidades é justamente essa, de interagir com os 
poderes”, reafirmou.
 Além disso, ressaltou que a instituição deve manter contato direto com a sociedade, conhecer 
suas carências e garantir os direitos fundamentais. “O Ministério Público deve fiscalizar e manter 
permanente diálogo com o executivo e legislativo. O cenário hoje é de que há uma relação conturbada 
com a classe política. Não é uma relação fraterna. E esse clima de confronto gera um enorme desgaste. 
O político demonstra animosidade em relação ao Ministério Público e esse, muitas vezes, não 
compreende a atuação política”, disse.
 Cosenzo também abordou a temática da judicialização da política: “acho uma subversão ao 
princípio dos poderes. O judiciário não pode e nem tem condição de legislar. Há uma diferença entre 
legalidade e legitimidade. Legitimidade é a legalidade somada à vontade popular. Eu posso, como 
promotor de justiça, entrar com uma ação, mas eu não posso determinar ao prefeito que realize. Isso é 
um ato de gestão. E esse é o ponto mais importante para fazer essa discussão institucional”.
 Para o Procurador, é preciso comunicação entre as competências. “Os poderes que deveriam 
ter uma atuação muito mais intrínseca não conversam. Precisamos buscar uma forma de uma conversa 
permanente. É o diálogo que muda isso. O promotor de justiça tem a obrigação de receber o agente 
político, não para ser órgão de consulta, mas para esclarecer a ele a possibilidade e a 
inconstitucionalidade de um projeto. Eu faço a interação institucional entre o Ministério Público e os 
demais poderes. Estou conversando com todos para evitar essa resistência, esses contrastes”, apontou.
 E para finalizar, se coloca a disposição para criar um canal mais próximo com os agentes 
públicos. “Nós já fizemos, em um período não muito distante, e precisamos reativar uma ação 
desenvolvida junto ao Sebastião Misiara. Nos anos 2000, fizemos um convênio que previa que, em 
todos os encontros de vereadores, encaminharíamos um representante do Ministério Público para 
trocar ideias. Coloco a disposição de todos nós criarmos, dentro de um congresso desse, um canal que 
possa ser aplicado em todas comarcas do Estado”, reforçou.
 Compuseram a mesa debatedora: Desembargador aposentado Henrique Nelson Calandra, 
Prefeito de Taquarituba, José Clovis de Almeida, Presidente da Câmara de Jaú, José Carlos Borgo, 
Presidente do Parlamento da MOGIANA, Delloro Serafim, Vereadora de Palmital, Ana Eliza Martins, 
Vereador de São Carlos, Moises Lazarine, advogada criminalista Dr. Flavia Elaine Goulart Ferreira, 
Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Ribeirão Preto, Dr. Carlos Alberto Goulart Ferreira, e o 
Secretário de Assuntos Jurídicos de Luiz Antonio, Mário Euzebio Júnior.


