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 Colega Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República 

Colegas do Ministério Público Federal,

 

            Ao longo de 28 anos de caminhada no Ministério Público Federal, tive a

grata oportunidade de participar, como candidato, de inúmeros  processos eleitorais –

ANPR, CNMP, CSMPF, lista tríplice para PGR. Cada voto de confiança honrosamente

recebido  nesses  pleitos  sempre  me  reforçou  a  certeza  quanto  à   importância  de

vivenciar a democracia também em nossa Casa.

            Durante os últimos meses – desde que, em meio a uma crise interna

sem precedentes, foi deflagrada a discussão acerca da sucessão na PGR – muito tenho

meditado sobre os rumos do Ministério Público Federal. Neste crucial momento, são

urgentes a estabilização institucional e o exercício da alteridade, reconduzindo-nos ao

fortalecimento da unidade. É preciso superar as fricções internas com alto potencial

corrosivo,  investindo  na  recompreensão  da  ideia  de  pluralidade  e  de  sua

compatibilização com o conceito de unidade. A recuperação da dimensão substantiva

do conceito de liderança institucional, nesse contexto, é um ingrediente inafastável.

            Na visão que perfilho de vida institucional, uma premissa se apresenta

de  forma  inegociável,  incondicional:  quando  se  trata  de  desempenhar  papéis  de

representação, o combustível do movimento deve ser o intuito de servir, na essencial

acepção do termo. O Ministério, como sempre lembrava o colega Cláudio Fonteles, é

Público, e – portanto, acrescento – público deve ser o espírito que nos anima. Assim

penso. Assim sempre me pautei na vida pública, nas mais diversas funções que já tive

oportunidade de exercer.

             Ao mesmo tempo, outro elemento se adicionou ao meu “caldeirão de

reflexões”: a despeito de a lista ser um costume constitucional que remonta ao ano de

2003, ainda persiste lamentável lacuna normativa quanto ao processo de escolha do

Procurador-Geral da República, no tocante à institucionalização da lista, como ocorre

nos MPs Estaduais,  há trinta anos. Isso não tem o condão de desmerecer  a lista
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conduzida  pela  ANPR.  Ao  contrário,  valoriza-a,  como  demonstração  do  espírito

democrático que, pela força do exemplo reiterado, expressa a legítima expectativa de

sua  normatização  no  plano  constitucional.  E  não  há  aí  que  se  falar  em  espírito

corporativo. Trata-se de mera decorrência da autonomia funcional e administrativa do

Ministério  Público,  firmada  em  nível  constitucional,  e,  também,  de  um  traço

caracterizador  da  necessária  independência  da  Instituição  no  exercício  de  suas

funções.

           A  lista  tríplice  tem  forte  simbologia  política,  principalmente numa

Instituição que, entre outras funções, atua como promotora do regime democrático.

Daí a enorme importância na sua motivação e na sua implementação.

            Faço todas essas considerações para dizer, por dever de lealdade e de

inegociável  compromisso  com  os  valores  mais  caros  do  Ministério  Público  e  da

sociedade,  que  o  momento  presente,  carregado  de  circunstâncias  adversas,  me

impulsiona  para  fora  do atual  processo  sucessório  relativo  à  Chefia  do  MPF.  São

percepções concretas e objetivas que reforçam em mim a impressão de que o meu

recolhimento se faz necessário na atual conjuntura. Tão grande quanto o ideal de

servir ao público no posto máximo de nossa Instituição  é a certeza de que, dessa

forma, estarei agindo no interesse do MPF, que tanto prezo.

            Retiro-me,  pois,  do  atual  processo  de  escolha  para  o  cargo  de

Procurador-Geral  da República,  mas não da trincheira  de luta  pela  realização dos

valores do Ministério Público e de seus objetivos institucionais. Prossigo nas minhas

honrosas funções de Subprocurador-Geral da República, de membro da Câmara do

Meio Ambiente e do Conselho Superior,  nelas buscando construir  o melhor para o

Ministério Público, sempre.

           Despeço-me com uma palavra final àqueles que participarão do processo

como candidatos. Permitam-me o atrevimento de, agora na prerrogativa de “eleitor”,

dizer a vocês que aqui não há lugar para projetos pessoais, pois, como dito acima,

Público  é  o  Ministério;  que  aqui  não  cabem  promessas  vãs,  eleitoreiras  ou

inexequíveis;  que  aqui  não  há  lugar  para  nada  que  possa  ser  confundido  com

corporativismo  ou  populismo.  A  lista  tríplice  deve  ser  moldada  com  base  em

propósitos republicanos, porque essa é a dimensão do cargo de Procurador-Geral da

República. A lista tríplice é patrimônio imaterial do MPF e da sociedade brasileira. A
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hora  é  difícil  e  penosa  para  a  Instituição,  tantos  são  os  desafios  que  se  nos

apresentam. Olhos à frente, pés no chão!

 

                       Fraterno abraço!

                          NICOLAO DINO

 


