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Para governador, quem tem que decidir sobre pedido de entidades são os deputados

Silval ‘joga’ Prieto para AL
TÉO MENESES

DA REDAÇÃO

O governador Silval Barbosa
(PMDB) decidiu não destituir o defensor
público-geral do Estado, André Luiz Prieto,
já afastado do cargo para apuração de indí-
cios de improbidade administrativa. Alega
que caberá à Assembleia Legislativa ava-
liar o pedido feito por diversas entidades
diante das denúncias apresentadas pelo Mi-
nistério Público Estadual (MPE).

Silval afirmou, em entrevista exclusi-
va ao jornal A Gazeta, que não interferirá
no assunto. “Isso cabe aos deputados. Não
vou mexer nisso não. Isso já está decidido”.
O pedido de destituição foi feito por várias
entidades e protocolado no gabinete do
secretário-chefe
da Casa Civil,
José Lacerda. O
procurador-geral
do Estado, Jenz
Prochnow, afir-
ma que até a se-
mana que vem
será emitido um
parecer sobre a
legalidade de
uma eventual in-
tervenção do go-
vernador, o que já é descartado por Silval
mesmo se isso for permitido por lei.

O pedido de destituição foi feito por
representantes de vários segmentos da pró-
pria Defensoria, como o Conselho Supe-
rior, Ouvidoria e Sindicato da classe, além
de organizações não governamentais, como
o Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) e o Movimento Organi-
zado pela Moralidade Pública e Cidadania
(ONG Moral).

Essas entidades prometem não acei-
tar passivamente a decisão de Silval. “Va-

mos esperar isso e tão logo seja oficializa-
do, vamos recorrer e comunicar o caso à
Comissão de Direitos Humanos da Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA).
Isso porque mais de 20 comarcas ficaram
sem serviços da Defensoria, que suspen-
deu atendimento alegando economia de
gastos, mas manteve despesas absurdas”,
afirma Ademar Adams, um dos coordena-
dores da ONG Moral.

As entidades defen-
dem a destituição usando
como argumento o artigo
26, da Constituição de Ma-
to Grosso, que atribuiria
apenas ao chefe do Palácio

Paiaguás o poder
de implementar

a medida, ca-
bendo à As-
sembleia Le-

gislativa ape-
nas o papel de au-

torizá-la ou não.
As entidades que

ameaçam recorrer caso a
decisão de Silval seja con-
firmada já haviam pedido
diretamente ao governador,
junto com o Fórum Esta-
dual de Direitos Humanos
e da Terra, a retomada dos
serviços da Defensoria nas
cidades que tiveram o ser-
viço da Defensoria inter-
rompido. Já Prieto diz ser
alvo de perseguição de gru-
pos interessados na eleição
interna que ocorre no se-
gundo semestre. Afirma
ainda que o pedido de des-
tituição não teria funda-
mento legal para ser aceito,
cabendo apenas aos depu-

tados o poder de destituição.
Com a decisão de Silval, deverão

ocorrer nos próximos dias vários pedidos
aos deputados, seja por parte dos que de-
fendem a destituição como dos que querem
a permanência. Se Prieto for destituído, se-
rá escolhido sucessor para mandato tampão
até novembro, quando haverá eleição para
escolha do novo defensor público-geral pa-

ra gestão por 2 anos. Será, então, elaborada
uma lista dos mais votados e a escolha ca-
berá ao governador.

Desde o afastamento determinado
pelo Tribunal de Justiça (TJ/MT), a De-
fensoria vem sendo administrada pelo
subdefensor público-geral, Hércules da
Silva Gahyva. Prieto foi afastado do car-
go no dia 21 passado diante de 1 das 3

ações civis públicas movidas pelo Minis-
tério Público Estadual (MPE). Ele tam-
bém responde a 3 ações penais, além de
10 procedimentos de investigações de
promotores que apuram gastos alheios à
função da Defensoria, como buffet para
festa interna, dispensa indevida de licita-
ção, entre outros. O afastamento tem ca-
ráter liminar e valerá por 120 dias.

Chico Ferreira

André Prieto já está afastado do cargo por decisão da Justiça, a pedido do Ministério Público Estadual, sob acusação de improbidade
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