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AESMP participou das discussões da recomposição dos 
subsídios dos Membros do Ministério Público e da 

Magistratura 

Durante todo o biênio 
2017/2018, a Associação Espírito-
Santense do Ministério Público 
(AESMP) participou ativamente das 
discussões em torno da aprovação 
dos Projetos de Leis Complementares 
27/2016 e 28/2016, que estabelecem a 
recomposição dos subsídios dos 
Membros da Magistratura e do 
Ministério Público Brasileiro. Os dois 
PLCs foram aprovados pelo 
Congresso Nacional, em novembro de 
2018, e em seguida sancionados pela 
Presidência da República. 

Ao lado de outros dirigentes das entidades de classe da Magistratura e do 
Ministério Público, além do Conselho Deliberativo da CONAMP, o presidente da 
AESMP, Adélcion Caliman, se reuniu com lideranças políticas em Brasília por diversas 
vezes, mostrando a importância da aprovação da recomposição dos subsídios.  

Desta forma, já está em vigor as duas leis, que elevaram os subsídios mensais dos 
ministros do Suprem Tribunal Federal e da Procuradora-Geral da República em 16,38% 
— dos atuais R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil.  

Para os dirigentes das 
entidades de classe, “a aprovação foi 
fruto de um trabalho intenso junto 
aos Senadores da República e do 
posicionamento favorável do próprio 
Supremo, e apresenta um passo na 
luta por um modelo digno de 
remuneração da Magistratura e do 
Ministério Público. Continuemos 
atentos e na luta pelos nossos 
interesses e direitos”. 
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AESMP vê vícios no PL do Teto Remuneratório  

e defende rejeição 
Outro tema que a Associação 

Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) acompanhou de perto, em 
Brasília, foi a discussão sobre a 
regulamentação do teto do funcionalismo 
público (PL 6.726/16).  No dia 27 de 
novembro de 2018, aconteceu sessão da 
Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados, que analisou o tema. 
Integrantes da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo da CONAMP estiveram 
presentes. 

A discussão girou em torno do parecer do relator, deputado Rubens Bueno 
(PPS/PR). A CONAMP, por meio de nota conjunta com a Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (Frentas), pediu a rejeição do documento. A 
Frente apoia o voto em separado apresentado pelo deputado Capitão Augusto 
(PR/SP). 

A AESMP, a CONAMP e demais entidades do MP e da Magistratura estão atentas 
à tramitação do projeto e buscam o aprimoramento do texto legislativo a fim de 
resguardar as prerrogativas e interesses dos membros do Ministério Público. 

 

Raquel Dodge recebe membros do Ministério Público 

para discutir permuta entre os membros do  

MP Brasileiro 
Na reunião que teve com dirigentes 

de entidades de classe do Ministério 
Público, em 22 de abril de 2018, a 
procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, salientou que vai apresentar seu 
parecer sobre possibilidade de permuta 
entre os membros dos MP dos Estados e 
do Distrito Federal “com o espírito aberto 
para examinar as questões práticas”. 
Disse ainda que suas iniciativas se 
orientam pelo fortalecimento da unidade 
do Ministério Público Brasileiro. 
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https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2147-frentas-ressalta-vicios-no-pl-do-teto-remuneratorio-e-defende-rejeicao.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F1730F46CCD40980ACDC5928B87C0B51.proposicoesWebExterno2?codteor=1679322&filename=Tramitacao-PL+6726/2016


 Na reunião, Raquel Dodge recebeu os presidentes da CONAMP, Victor Hugo 
Azevedo; do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), Benedito Torres; e da 
Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), Adélcion Caliman; e 
demais dirigentes de classe. 
  Também participaram da reunião os integrantes da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo da CONAMP, além de Procuradores-Gerais de Justiça e Promotores de 
Justiça diversos Estados. 

  Raquel Dogde deve apresentar novo parecer sobre a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 482 que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF).  

A ADPF questiona decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
que autorizou e fixou balizas para disciplina de remoção, por permuta nacional. O 
ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF 482, concedeu liminar e suspendeu os 
efeitos da decisão do CNMP.  

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
agradeceu a presença de 
todos e afirmou que a reunião 
antecede qualquer decisão 
que precise ser tomada 
quanto à ADPF. Ela disse que 
recebeu as manifestações 
“com o espírito aberto para 
examinar as questões 
práticas” e declarou que suas 
iniciativas se orientam pelo 
fortalecimento da unidade do 
Ministério Público Brasileiro. 
Tanto o aspecto político 
quanto o técnico serão 
avaliados pela procuradora-geral da República e assessoria.  

“Nós todos estamos absolutamente convencidos de que a permuta interestadual 
encontra respaldo no ordenamento jurídico, preserva o interesse público e melhora a 
prestação de serviço que os agentes do Ministério Público oferecem à sociedade. Por 
isso, aguardamos confiantes a manifestação da Procuradora-Geral da República e o 
julgamento do caso pelo STF”, afirmou, após a reunião, o presidente da CONAMP, 
Victor Hugo. 
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 Histórico 

  
Desde maio de 2015, quando o Conselho Deliberativo da CONAMP definiu como 

bandeira institucional a possibilidade de permuta entre membros do Ministério 
Público, a entidade está a favor da matéria. Em agosto de 2017 o CNMP aprovou a 
possibilidade de permuta entre membros do Ministério Público, mas a liminar da ADPF 
482 suspendeu os efeitos da decisão.  

A entidade continua mobilizada em defesa dos direitos, garantias e prerrogativas 
dos integrantes do Parquet para que estes tenham sempre melhores condições efetivas 
de atuar em prol da sociedade. 

 
 

Associados autorizam AESMP a ingressar com ação 
judicial para declarar a natureza indenizatória do 

auxílio moradia 

À unanimidade, a Assembleia Geral Extraordinária realizada pela Associação 
Espírito-Santense do Ministério Público em 24 de setembro de 2018, autorizou a 
entidade a ingressar com ação judicial para declarar a natureza indenizatória do 
auxílio moradia e, consequentemente, afastar o teor da notificação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para que os membros do MPES, associados da 
AESMP, regularizem a DIRPF. 

A AGE deliberou ainda pela 
concessão do prazo de cinco dias para 
que os demais associados 
manifestassem adesão formal à 
decisão final da pauta da Assembleia.  
Na ocasião, a AESMP solicitou e os 
interessados em assinar a adesão à 
ação judicial compareceram à Sede 
Administrativa da entidade, no bairro 
Bento Ferreira, em Vitória, para 
autorizar a inclusão de seu nome na 
ação. 

 
Na AGE, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, fez uma explanação sobre o 

que vem ocorrendo em todo o País, pertinente a matéria. Ele informou que, em outros 
Estados, ocorreram providências equivalentes às que foram executadas por parte da 
Associação capixaba e registrou a necessidade da Assembleia Geral, uma vez que a 
AESMP só possui legitimidade para ingressar na Justiça mediante apresentação de 
comprovação de Edital, Assembleia-Geral Extraordinária, lista de presença e ata do ato 
formalmente constituído. 
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 Ao mesmo tempo, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(FRENTAS) divulgou nota a respeito das notícias de que a Receita Federal estaria 
adotando medidas administrativas quanto às declarações de renda de Magistrados e 
Membros do Ministério Público, relativas aos últimos anos (a partir de 2014), para fins 
de recolhimento do Imposto de Renda referente ao auxílio-moradia. 

Vale ressaltar que a FRENTAS se reuniu com a Secretaria da Receita, reforçando os 
argumentos legais que justificam o caráter indenizatório da ajuda de custo para 
moradia. Foram ainda entregues estudos e pareceres jurídicos. 
 
 

Tribunal de Justiça rejeita recursos do Estado em 

liminar que garante aos nossos associados a opção pela 

permanência no regime previdenciário antes de      

entrar para o MPES 

 À unanimidade, a 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo rejeitou o 
Agravo de Instrumento nº 0033390-
60.2018.8.08.0024, referente ao 
processo movido pela Associação 
Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) em face do Estado 
do Espírito Santo, em ação coletiva, 
para julgamento do regime de 
previdência dos novos Promotores de 
Justiça junto ao IPAJM, com 
exclusão do regime da PREVES. 

Em setembro de 2018, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória 
já havia acolhido pedido liminar, na Ação Ordinária 0025378-57.2018.8.08.0024, 
garantindo aos nossos associados  a opção pela permanência no regime previdenciário 
anterior, vigente quando da sua primeira investidura no serviço público, 
independentemente se ocupavam cargos público estadual, municipal ou federal, 
mantendo-se a sua contribuição previdenciária e sem limitá-los futuramente ao teto do 
Regime Geral da Previdência Social. 

Foi esclarecido, no mérito, que a Lei Complementar nº 711/2013 alterou a Lei 
Complementar nº 282/2004, criando a Fundação de Previdência Complementar no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. Por consequência, passou a sujeitar os novos 
servidores à regra de aposentadoria limitada ao teto do RGPS. 



 Após a criação da PREVES, o entendimento adotado pelo Estado do Espírito 
Santo é de enquadrar os servidores egressos de outras esferas, quando nomeados no 
serviço público capixaba, na regra que limita a incidência da contribuição 
previdenciária ao teto do RGPS.  

Contudo, referido entendimento é inconstitucional, uma vez que restringe o 
direito de permanência nas regras de aposentadoria anterior a criação da PREVES 
somente aos servidores que já integravam o serviço público capixaba, desconsiderando 
os egressos de outras esferas.  

Verifica-se que a intenção do constituinte reformador foi de assegurar o direito 
do servidor de realizar ou não a opção pelo novo regime, considerando como marco a 
data de seu ingresso no “serviço público”, em qualquer esfera ou entidade. Ou seja, a 
Constituição não faz distinção entre os serviços públicos federal, estadual e municipal, 
conforme se infere do §16 do art. 40 da CF. 

   Registra-se que obtivemos decisão favorável proferida em sede de tutela de 
urgência. No entanto, o Estado recorreu. Em sessão realizada na segunda-feira 
(18/03), foram julgados pela 4ª  Câmara Cível do TJES dois recursos de agravos em um 
só processo – um interposto pelo IPAJM e outro pela PREVES – contra a mencionada 
decisão, os quais foram desprovidos, sendo integralmente mantida a tutela de urgência 
anteriormente deferida. O relator do Agravo foi o desembargador Manoel Alves Rabelo.  

Anteriormente, em sessão realizada no dia 04/02/2019, foi julgado, também pela 
Quarta Câmara Cível do TJES, o Agravo de Instrumento interposto pelo IPAJM, sendo 
inteiramente desprovido. 

    

AESMP assina convênios com o Banestes e a  

Mercedes-Benz do Brasil 

No ano de 2018, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) 
intensificou sua política de convênios com a finalidade de proporcionar aos associados 
maior praticidade na hora de fechar negócios.   

Um dos convênios 
foi com o Banestes, que 
estabelece um pacote de 
benefícios para os 
associados da AESMP. O 
contrato do convênio foi 
assinado pelos dirigentes 
da AESMP e da 
instituição financeira.  

 
 

08



Entre os benefícios para os associados que possuem movimentação financeira no 
Banestes, o banco oferece o cartão “Banestes Visa Platinum”, que prevê isenção de 
anuidade, melhor programa de pontuação, e ainda vantagens como seguro para 
veículos de locadoras, serviço de assistência em viagem, emergência médica 
internacional, Visa Concierge, dentre outros.  

Dentre outros benefícios também constam 10 dias sem juros no Cheque Especial; 
taxa diferenciada para Cheque Especial, com desconto de 54% da taxa padrão; crédito 
imobiliário, com a menor taxa para o seguimento de servidores públicos, a partir de 
8,30% ao ano, e a possibilidade de financiar até 90% do valor do imóvel; isenção da 
tarifa de pacote de Conta Corrente; franquia de até quatro TED/DOC por mês, por meio 
eletrônico; antecipação salarial; seguros Auto Banestes; canal diferenciado para 
cotação de dólar/euro, por meio de WhatsApp. 

A AESMP também fechou convênio com a Mercedes-Benz do Brasil, representada 
no Espírito Santo pela Concessionária Vitória Motors, pioneira do segmento de 
automóveis de luxo no Estado. Por meio do convênio, nossos (as) Associados (as) têm 
desconto de 8% com os benefícios do Programa de Venda Corporativa. 

O convênio abrange todos os modelos de veículos disponíveis da Mercedes-Benz 
no Brasil e o faturamento será efetuado diretamente do estoque da Vitória Motors para 
nossos (as) Associados (as). 

 
 

AESMP participa do Projeto Regionalizando em Aracruz 

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESM) participou, mais 
uma vez, de uma das etapas do Projeto Regionalizando. Nos dias 8 e 9 de novembro, o 
projeto foi desenvolvido na Promotoria de Justiça de Aracruz. O Projeto 
Regionalizando é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

Aracruz foi o quarto encontro do projeto, que já aconteceu também nas Regiões 
Sul, Norte e Serrana do Espírito Santo – respectivamente, Cachoeiro de Itapemirim, 
Linhares e Venda Nova do Imigrante.  

A abertura do Regionalizando 
foi na quinta-feira (08/11) à noite, no 
auditório da Promotoria de Justiça de 
Aracruz e contou com a presença do 
Procurador-Geral de Justiça, Eder 
Pontes da Silva; da Subprocuradora-
Geral de Justiça Administrativo, Elda 
Márcia Moraes Spedo; da 
Corregedora-Geral, Carla Viana Cola;  
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e do dirigente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), Pedro Ivo 
de Sousa.  

O presidente da AESMP, Adélcion Caliman, também participou da abertura do 
Regionalizando e compôs a Mesa de Autoridades ao lado dos demais Membros da 
Administração Superior do MPES.  

O dirigente do CEAF abriu a solenidade falando da importância do Projeto 
Regionalizando para o Ministério Público Estadual. Pedro Ivo de Sousa lembrou que o 
projeto se iniciou na gestão da então Procuradora-Geral de Justiça, Elda Márcia Spedo, 
que tinha como dirigente do CEAF a agora procuradora de Justiça Izabel Cristina 
Salvador Salomão. 

 

"O Regionalizando é mais do que uma capacitação. É uma troca de ideias entre 
todos nós. A sua dinâmica é a integração, é a aproximação dos Membros do MPES. 
Posso garantir que toda a equipe do CEAF tem se empenhado para fazer o melhor”, 
pontuou o promotor de Justiça Pedro Ivo, acrescentando que, para 2019, há encontros 
do Regionalizando para Guarapari e Colatina. 

Em sua saudação aos presentes, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman,  
falou da alegria de reencontrar vários colegas que atuam em outras Comarcas e 
destacou a importância do Projeto Regionalizando tem uma grande finalidade para os 
Membros do MPES:  

"É o momento em que todos podem trocar ideias, fazer cobranças, que são 
enormes. Tenho certeza que os colegas aqui presentes continuarão realizando grandes 
ações que enobrecem o Ministério Público”, disse Adélcion Caliman.  
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Ele enumerou os trabalhos desenvolvidos pela AESMP, CONAMP e demais 
entidades de classe, principalmente em Brasília, na defesa dos direitos e prerrogativas 
dos Membros do MP Brasileiro.  

Já a Corregedora-Geral de Justiça, Carla Cola, manifestou-se no sentido de que, 
"nesses tempos difíceis, de crise que o País atravessa, o Regionalizando é essencial 
para a nossa integração”.  

Antes dos trabalhos iniciais, o Procurador-Geral de Justiça, Eder Pontes, 
também se dirigiu aos Membros do MPES e agradeceu a presença de todos.  

O segundo dia – sexta-feira (09/11) – do Projeto Regionalizando foi dedicado a 
um ciclo de palestras. A primeira teve como tema "O MP e as Eleições 2018”, sendo 
proferida pelo dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (CAEL), Francisco 
Martinez Berdeal.  

A segunda palestra, com o tema "A Implantação dos Planos de Saneamento 
Básico Municipais”, foi feita pelo dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa 
do Meio Ambiente (CAOA), Marcelo Lemos Vieira.  

Por último, aconteceram as palestras do dirigente do CEAF, Pedro Ivo de Sousa, 
que abordou o tema "Reflexões sobre Inovações Penais”, e do promotor de Justiça 
Nilton de Barros, que abordou "Acordo de não-persecução penal”. 

 

Campanha de Vacinação da AESMP cumpre sua  

missão há três anos 

Desde 2016, a Associação 
Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) vem realizando 
uma grande campanha de 
vacinação junto aos associados e 
seus familiares. Visa, sobretudo, 
o combate às fortes gripes. Em 
2018, a Campanha de Vacinação 
foi para combater o H3N2 
(Influenza), contou com a adesão 
de mais de 700 pessoas e 
ocorreu nos dias 13 e 14 de abril  
– sexta-feira e sábado –, na Sede 
Administrativa da AESMP, em Bento Ferreira, Vitória.  
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 Em 2018, foram aplicadas 720 doses. Em 2017, a Campanha de Vacinação 
aconteceu nos dias 5 e 6 de maio. No ano anterior, a campanha foi no dia 19 de abril. 

Para facilitar a locomoção de algumas pessoas, houve também atendimento 
especial, com os Enfermeiros Especializados em Vacinação prestando a aplicação das 
doses da vacina na recepção e na área externa da Sede Administrativa da AESMP.   

Mais uma vez, a AESMP disponibilizou dois espaços para a aplicação da vacina: 
na Sala de Convivência, no andar térreo, e no auditório, que fica no segundo andar da 
sede e onde funciona a Escola de Estudos Superiores do Ministério Público (EESMP).  

A Presidência da AESMP agradeceu a todos os profissionais envolvidos na 
Campanha de Vacinação de 2018, em especial os funcionários da Associação – que se 
dedicaram à missão – e à presença maciça dos associados e seus familiares. 

"A adesão ao programa idealizado e feito pela Associação teve, mais uma vez, 
uma aceitação muito grande. Tornou-se motivo de satisfação para a entidade poder 
estar contribuindo com a prevenção da saúde de nossos associados e seus familiares. 
Foram mais de 700 atendimentos em um dia e meio de campanha”, salientou o 
presidente da AESMP, Adélcion Caliman.  

A Campanha da Vacinação da AESMP tornou-se não só um momento de 
prevenção e proteção à gripe Influenza, mas, sobretudo, de confraternização. Nos dois 
dias de campanha de 2018, as crianças, principalmente, se sentiram  muito a vontade, 
pois encontraram um ambiente agradável, tendo sido disponibilizados para elas – e 
para o público em geral – produtos como balas, bolos, doces, pipoca, café e sucos.  

Para a AESMP, a Campanha de Vacinação, iniciada em 2016, se transformou, 
definitivamente, numa política de prevenção e proteção à saúde dos associados e seus 
familiares. É mais um gesto de carinho e amor que as pessoas têm para com seus 
semelhantes. 

 

AESMP realiza 130 atendimentos no cadastramento 

eSocial do MPES 

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) atendeu 130 
Membros Inativos e Ativos do Ministério Público, além de pensionistas de associados, 
no cadastramento conhecido como eSocial. O atendimento, que começou no dia 10 de 
setembro de 2018, se encerrou um mês depois, na Sede Administrativa da AESMP, em 
Bento Ferreira, Vitória. A AESMP sempre realizou com satisfação os trabalhos 
associativos.  
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O cadastramento atendeu a 
Portaria nº 9932, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 6 de 
setembro de 2018 e assinada pelo 
Procurador-Geral de Justiça, Eder 
Pontes da Silva. A Portaria dispôs 
"sobre o cadastramento de 
membros, servidores, pensionistas 
e estagiários para a implementação 
do Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial) e do Controle 
Informatizado de Dados do Espírito 

Santo (CidadES) no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).  

A mesma Portaria autorizou a AESMP a auxiliar os Membros Inativos e 
Pensionistas no preenchimento do Cadastro Digital. Ao todo, foram 130 atendimentos.  

Na oportunidade, a Presidência da AESMP destacou o excelente trabalho 
realizado pela equipe da Associação, tendo como coordenador Sander dos Reis 
Pechincha.  

O esforço de nossos funcionários permitiu a conclusão dos trabalhos do eSocial 
dentro do prazo estipulado na Portaria  nº 9932, que conferiu à AESMP o auxílio no 
cadastramento. 

 

Movimento das Mulheres do MPES se reúnem  

na sede da AESMP 

A AESMP incentivou a criação e abriu as portas da entidade para o Movimento 
das Mulheres do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A primeira reunião 
do grupo ocorreu no dia 13 de julho de 2017, no auditório da Associação, em Vitória. 

Pelo menos 18 pessoas, entre Promotoras e Procuradoras de Justiça da ativa e 
aposentadas, participaram da reunião. Anteriormente, já havia sido criado o 
Movimento Nacional das Mulheres do MP Brasileiro. 

Na abertura da reunião, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, anunciou a 
instalação da Comissão Nacional de Mulheres , no âmbito da CONAMP. O presidente 
da AESMP indicou a Procuradora de Justiça Catarina Cecin Gazele para ser a 
representante das mulheres capixabas na Comissão Nacional. Ela aceitou e, por sua 
vez, indicou a Promotora de Justiça Sueli Lima e Silva para seu sua suplente.  
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 Na primeira reunião do Movimento 
das Mulheres do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, houve sorteio 
de livros das escritoras Catarina Cecin e 
Marlusse Pestana Daher. As escritoras 
autografaram os livros entregues às 
demais associadas.   

Para a doutora Catarina Cecin, a 
sua indicação para compor a Comissão 
Nacional das Mulheres da CONAMP é 
motivo de orgulho e honra:  

"Eu me sinto honrada em representar a nossa AESMP na CONAMP, 
especialmente para compor a Comissão das Mulheres do Ministério Público Brasileiro, 
que vai discutir a elaboração de projetos sobre a participação feminina no MP. É 
motivo de orgulho e uma honra, até porque, sou reconhecidamente uma feminista. 
Nesses meus 40 anos como Membro do Ministério Público Estadual, sempre lutei pelos 
direitos das mulheres”, frisou Catarina Cecin, que explicou porque escolheu a doutora 
Sueli Lima e Silva como sua suplente:  

"Indiquei a colega Sueli Lima porque ela é uma guerreira e tem uma vasta 
experiência na luta pelos direitos das mulheres e conhece as dificuldades do ser 
mulher no Ministério Público Brasileiro”.  

Catarina Cecin ressaltou que o Movimento Estadual das Mulheres é um 
desdobramento do Movimento Nacional das Mulheres do MP Brasileiro, que realizou 
seu primeiro encontro no dia 30 de junho de 2018, na sede da Associação Paulista do 
Ministério Público. Além da própria Procuradora de Justiça, estiveram presentes na 
reunião na capital paulista as Promotoras de Justiça capixabas Cláudia Regina dos 
Santos Albuquerque Garcia, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Márgia Chianca 
Mauro e Sueli Lima e Silva.  

Na abertura dos trabalhos 
de sexta-feira, Catarina Cecin 
agradeceu à Presidência da 
AESMP por abrir espaço para o 
encontro dos membros 
femininos do Ministério Público. 

A 1ª Reunião do 
Movimento das Mulheres do 

Ministério Público contou com a presença de 18 membros femininas do MPES. Foram 
cinco Procuradoras de Justiça e 10 Promotoras de Justiça em atividade. Das 
aposentadas, participaram duas Promotoras de Justiça e uma Procuradora de Justiça. 
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Associadas participam do I Encontro do Movimento 

Nacional de Mulheres do MP, em São Paulo 

 

As associadas Catarina Cecin Gazele, Cláudia Regina dos Santos Albuquerque 
Garcia, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Márgia Chianca Mauro e Sueli Lima e 
Silva participaram, no dia 30 de junho de 2018, do I Encontro do Movimento Nacional 
de Mulheres do Ministério Público, ocorrido em São Paulo.   

Foi na sede da Associação Paulista do Ministério Público e teve a finalidade de 
implantar os "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, da Agenda 2030 da ONU, 
que "consiste em alcançar a igualdade de gênero e em poderar todas as mulheres”.  

Uma das organizadoras do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério 
Público no Espírito Santo, a promotora de Justiça Sueli Lima e Silva disse que o ‘I 
Encontro’ foi bastante produtivo.  O ‘Encontro’ em São Paulo promoveu o debate sobre 
a criação formal de um grupo, seus objetivos e futuras iniciativas, entre outros temas 
referentes à igualdade de gênero.  

"Foi um ‘Encontro’ bastante positivo e produtivo. Neste primeiro momento, 
discutimos propostas de estatuto, bem como os ideais e objetivos do movimento”, 
salientou Sueli Lima e Silva.  

Durante o evento, a procuradora de Justiça Catarina Cecin foi homenageada por 
um grupo de promotoras de Justiça. A homenagem teve a iniciativa de integrantes da 
Diretoria da Mulher da Associação Paulista do MP, como as doutoras Maria Gabriela 
Prado Manssur Trabulsi, Fabiana Dal Mas Rocha Paes e Valéria Scarance.  
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 "Fiquei muito emocionada. A homenagem foi o reconhecimento de minha luta em 
favor das mulheres do Ministério Público Brasileiro. Nos meus 40 anos de carreira 
ministerial, sempre lutei em prol da igualdade de gêneros. Sempre lutei em favor das 
causas das mulheres”, disse Catarina Cecin, a primeira mulher a se tornar 
Procuradora-Geral de Justiça na Região Sudeste – ela comandou o MPES entre 2006 e 
2008.  

A doutora Catarina Cecin lembra que uma de suas bandeiras foi a de permitir 
que, assim como já acontece na Magistratura, às promotoras e procuradoras de 
Justiça, que ficam grávidas, possam escolher atuar na Comarca onde trabalha o pai da 
criança, até um ano depois de nascimento, enquanto durar a amamentação.  

"É uma ação afirmativa, porque não podemos prejudicar a maternidade. Esta 
minha bandeira foi lembrada no Encontro. Minha postura, portanto, sempre foi a de 
buscar a igualdade de gênero”, explicou a procuradora de Justiça.  

A promotora de Justiça Cláudia Regina dos Santos Albuquerque Garcia avalia 
que o I Encontro do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público vai 
permitir o fortalecimento e a união, possibilitando, assim, a quebra de barreiras:  

"Ter participado do I Encontro do Movimento Nacional de Mulheres do 
Ministério Público significou um momento ímpar em minha carreira. Estiveram 
presentes mulheres de todo o Brasil, cada uma com sua história de vida, mas todas com 
um desejo único de união e fortalecimento que nos permitirá quebrar barreiras, 
alcançar e vivenciar a equidade entre mulheres e homens”, pontua Cláudia Regina 
Garcia.  

Segundo ela, apesar do protagonismo do ‘Movimento’ ser das mulheres, "o apoio 
dos colegas homens é essencial na desconstrução dos papeis discriminatórios que 
permeiam nossas vidas cotidianamente”. Cláudia Regina Garcia acredita mais:  

"Esse ‘Movimento’, no ano em que a Constituição do Brasil completou 30 anos, 
foi muito significativo para nós: uma multiplicidade de mulheres Promotoras e 
Procuradoras de Justiça em busca de uma equidade Institucional”.  

Para a promotora de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade, o I Encontro 
do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público significou a possibilidade 
de reunião e união entre mulheres – Membros do MP Brasileiro –, com suas diferentes 
experiências, visões, características e personalidades, mas imbuídas de um mesmo 
ideal, que é a da igualdade de gênero, ou seja, de oportunidades.  

"Em qualquer atividade profissional, assim como em tudo na vida, as mulheres 
querem a igualdade de gênero, respeitadas as desigualdades. Esse primeiro ‘Encontro’, 
em São Paulo, foi um conhecer. Falamos e ouvimos umas às outras e abordamos as 
nossas expectativas”, destacou a associada Luciana Andrade. 
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Na sua avaliação, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo se apresenta, 
quanto à questão de gênero na ocupação de espaços, bem avançado: "Aqui no Espírito 
Santo já tivemos mulheres exercendo o cargo de Procuradora-Geral de Justiça e de 
Corregedora-Geral”, pontuou Luciana Andrade. 

No entender da promotora de Justiça Márgia Mauro, o  Encontro do Movimento 
Nacional de Mulheres do Ministério Público possibilitou um intercâmbio e uma troca 
de experiências positivas para os Membros femininos do MP de todo o Brasil:  

"Foi uma chance de conhecermos outras colegas e verificar que no Brasil ainda 
há muito preconceito e machismo. Foi um ‘Encontro’ importante para discutirmos 
interesses mútuos. Esse ‘Movimento’ só tende a crescer”, pontuou a associada Márgia 
Mauro. 

 

Associados e procurador da República fazem palestras 

na Semana Jurídica da Escola de Estudos Superiores  

do Ministério Público 

A Semana Jurídica da Escola 
de Estudos Superiores do 
Ministério Público (EESMP) 
promoveu, em 2018, uma série de 
palestras para seus alunos do curso 
de pós-graduação. O ciclo de 
palestras foi aberto no dia 16 de 
outubro e prosseguiu até dia 18, 
tendo como primeiro palestrante o 
procurador da República Diogo 
Castor de Mattos, integrante de 
equipe da Lava Jato no Paraná. 

O avento aconteceu no 
auditório da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), em Bento 
Ferreira, Vitória, onde funciona também a EESMP.  

O tema abordado por Diogo de Mattos, "O amigo do Direito Penal: porque nosso 
sistema favorece a impunidade dos crimes de colarinho branco”, é o mesmo de seu 
livro – "O amigo do Direito Penal” –, lançado em junho deste ano pela Livraria do 
Advogado Editora.  

No livro e na palestra, que fez para alunos e professores do curso de pós-
graduação da EESMP e para demais convidados, o procurador da República  
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Diogo de Mattos mostrou por que o sistema de Justiça brasileiro favorece a 
impunidade dos crimes de colarinho branco.  

Ele fez uma breve análise do que é o Direito Penal Brasileiro, “que dá mais 
direitos aos réus do que às vítimas e é diferente do praticado na maioria dos países do 
mundo”. Também explicou que o pauta do debate político no País hoje é sobre como 
vencer o inimigo da corrupção.  

"Nessas três décadas de democracia, o Brasil tem enfrentado alguns fantasmas. 
Foram dois presidentes afastados devido a processos de impeachment, período de 
hiperinflação e agora o inimigo da corrupção”. 

Sobre a "corrupção”, o procurador da República Diogo de Mattos, que é  
professor de Direito Processual da Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESPMU) e da PUC (PR) desde 2015, explicou que é preciso entender as causas 
remotas e diretas do tema.  

As causas remotas ele divide em patrimonialismo, oficialismo e desigualdade. 
Exemplificou que, no patrimonialismo, a causa direta da corrupção é provocada perla 
superdimensionamento do Estado brasileiro. 

A Semana Jurídica da EESMP abordou o tema "O Ministério Público no 
Enfrentamento da Corrupção e da Criminalidade dos Potentes” e teve também 
palestras dos associados Letícia Lemgruber (Poderes negociais do Ministério Público 
no combate à corrupção); Leonardo Augusto César (Técnicas de neutralização nos 
casos de corrupção e colarinho branco); Diego Castilho (Whistleblowing - Principais 
Características e Vantagens - O que o Brasil está efetivamente perdendo?); e Rodrigo 
Monteiro da Silva (Caminhos efetivos para a articulação entre o controle social e os 
órgãos governamentais de 
fiscalização da gestão 
pública).  

Antes do ciclo de 
palestras, ainda no primeiro 
dia da Semana Jurídica, os 
palestrantes e demais 
promotores de Justiça foram 
recebidos pelo diretor e vice-
diretor da Escola de Estudos 
Superiores do Ministério 
Público, respectivamente, 
Gustavo Senna e Pedro Ivo de 
Sousa, e pelo presidente da 
AESMP, Adélcion Caliman. 

 
18



Mais de 200 pessoas no lançamento de livros de três 

associados na sede da AESMP 

As causas Mais de 200 pessoas compareceram à Sede Administrativa da 
Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), em Vitória, para uma 
concorrida noite de autógrafos, em 26 de abril de 2018, para o lançamento dos livros 
"Princípio da Vedação de Retrocesso e Financiamento da Seguridade Social no Brasil”, 
"Combate à Corrupção na Visão do Ministério Público” e "Corrupção e Controle Social – 
A transparência como elemento de aperfeiçoamento da administração pública”.  

Os livros são de autoria dos associados Rodrigo Monteiro da Silva, Leonardo 
Augusto de Andrade Cezar dos Santos e Itamar de Ávila Ramos, que são Promotores de 
Justiça da Ativa do MPES.  

Os autores receberam familiares, amigos, colegas e alunos, que se juntaram aos 
estudantes do Curso de Pós-Graduação "Defesa da Ordem Jurídica e Ministério 
Público”, da Escola de Estudos Superiores do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo (EESMP). O lançamento das obras ocorreu durante a aula, que contou com 
palestras relacionadas aos temas dos livros.   

Os livros lançados são: "Corrupção e Controle Social – A transparência como 
elemento de aperfeiçoamento da administração pública”, do doutor Rodrigo Monteiro; 
"Combate à Corrupção na Visão do Ministério Público”, que reúne uma coletânea de 
ensaios e tem a presença do associado Leonardo Augusto de Andrade; e "Princípio da 
Vedação de Retrocesso e Financiamento da Seguridade Social no Brasil”, de autoria do 
Promotor de Justiça Itamar Ramos e da professora Elda Coelho de Azevedo 
Bussinguer.  
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 Os três autores receberam os convidados na recepção da AESMP, onde 
autografaram seus livros. Também participaram das palestras, proferidas pelos 
doutores Adriano Sant’Ana Pedra, Hermes Zanetti Júnior e da doutora e professora 
Elda Coelho Bussinguer. 

Em sua mensagem aos autores dos livros, alunos, palestrantes e convidados, o 
presidente da AESMP, Adélcion Caliman, falou da alegria em abrir as portas da 
Associação para o lançamento de livros que enriquecem o Ministério Público com 
temas eloquentes e de interesse da sociedade.  

"O lançamento de obras literárias na sede da AESMP é algo que vem crescendo. A 
entidade estará sempre de portas abertas para seus associados”, disse o presidente, 
ressaltando que, em 2016, o auditório da AESMP também foi palco para o lançamento 
dos livros da Procuradora de Justiça Catarina Cecin Gazele e do Procurador de Justiça 
aposentado Ulysses Gusman.  

Em sua manifestação, o diretor da Escola de Estudos Superiores do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo (EESMP), Gustavo Senna Miranda, citou o 
"momento enriquecedor” que foi a presença de três Membros do MPES apresentando à 
sociedade capixaba suas obras literárias. Afirmou que os colegas Rodrigo Monteiro, 
Leonardo Augusto e Itamar Ramos representam o "Ministério Público da Constituição 
Federal”. E completou:  

"Para nós, é uma noite especial, em que os colegas e a professora Elda têm 
oportunidade, em suas obras, disseminar o pensamento do Ministério Público. É 
importante mostrarmos que o MP produz sua própria doutrina em favor da sociedade. 
Este, sem dúvida, é um momento histórico”.  

Pela Associação, passaram Procuradores e Promotores de Justiça da Ativa e 
Inativos, além de amigos, esposas, filhos e demais familiares dos autores dos livros. 
Também compareceram estudantes de Faculdades, professores, operadores do Direito e 
operadores da Segurança Pública.  

Para o Procurador de Justiça aposentado Antônio Carlos Amancio Pereira, ao 
abrir as portas para Membros do MPES lançarem seus livros, a Associação está 
estimulando os colegas a estudarem cada vez mais o Direito.  

"Torna-se fundamental os colegas estudarem o que aflige o tecido social. Esses 
colegas são multiplicadores de ideias. O que aprendemos, reflete diretamente no nosso 
destinatário final, que é povo. Eventos como este colocam o Ministério Público dentro 
de um contexto que é o de apresentar soluções para os problemas; apresentar ideias 
para as políticas públicas. Essa conexão que acontece é fundamental para compreender 
melhor o que está ao nosso redor. É importante que os estudos dos nossos colegas 
sejam um movimento constante, porque, afinal, o céu é o limite”, disse o doutor 
Amancio Pereira. 
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AESMP prestigia lançamento de obras literárias de 

associados no MPES 

A Associação Espírito-
Santense do Ministério Público 
(AESMP) participou, em 5 de 
outubro de 2018, do Seminário 
30 Anos de Constituição, no 
auditório da Procuradoria-Geral 
de Justiça, em Vitória. 
Realizado pelo Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF) do Ministério 
Público do Estado do Espírito 
Santo (MPES), o evento serviu 
também para o lançamento do 
livro "O Ministério Público e a 
Constituição Federal – 30 anos 

de vigência do novo pacto de direitos fundamentais”. A abertura do Seminário foi feita 
pelo coral da Associação Vitória Down.  

Lançada pela Editora Lumen Juris e coordenada pelo Promotor de Justiça 
Rodrigo Monteiro da Silva, a obra reúne textos de Promotores e Procuradores de 
Justiça do MPES, com atuação em diversos ramos ministerial, como Meio Ambiente, 
Educação, Saúde, Violência Doméstica, Consumidor, Criminal, Improbidade 
Administrativa, Combate à Corrupção, Execução Penal, dentre outros.  

Ao todo, o livro conta com 28 autores, sendo 27 Membros do MPES e filiados à 
AESMP, e um Membro do Ministério Público do Trabalho (MPT).  

O evento teve como objetivo analisar a construção do Ministério Público na 
Assembleia Constituinte de 1988, estabelecendo pontos de contato da atuação do MP 
na efetivação dos Direitos Fundamentais e do sistema democrático.  

O primeiro painel, com o tema "Experiência Constituinte”, teve como expositores 
o ex-governador do Espírito Santo Vitor Buaiz e o ex-deputado federal Hermes Zaneti, 
que atuaram como deputados constituintes em 1988. Hermes Zanetti era deputado 
federal pelo Rio Grande do Sul; e, Vitor Buaiz, pelo Espírito Santo. 

Em sua palestra, Vitor Buaiz ressaltou a importância da atual Carta Magna, "o 
maior símbolo da redemocratização e dos direitos políticos” do País. Ele ainda 
destacou a participação "ativa e efetiva do Ministério Público na elaboração da 
Constituição”. Disse que os constituintes, reconhecendo a importância do MP 
Brasileiro, proporcionaram ao Parquet a sua autonomia. 
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 Em seguida, foi a vez do professor e advogado Hermes Zaneti, pai do promotor 
de Justiça Hermes Zaneti Júnior, falar sobre sua experiência como deputado 
constituinte: "Este evento deve merecer o testemunho de que não podemos esquecer 
que a carta constitucional merece nosso respeito, merece ser protegida. A criação da 
Carta Magna foi uma tarefa difícil, tendo embates diários entre grupos distintos no 
Congresso”, disse ele. 

No segundo painel, "O MP e a Constituição Federal”, os expositores foram a 
procuradora de Justiça Catarina Cecin Gazele e os promotores de Justiça Rodrigo 
Monteiro da Silva e Sandra Lengruber da Silva, tendo como mediador o promotor de 
Justiça Marcelo Lemos Vieira.  

A doutora Catarina Cecin lembrou a missão que ela e outros Membros do MP 
Brasileiro tiveram durante o período da Assembleia Constituinte. "Íamos muito a 
Brasília acompanhar os trabalhos e evitar que retrocessos fossem inseridos na Carta 
Magna. Defendemos a igualdade de gênero na Carta Magna”, ressaltou Catarina Cecin.  

Por sua vez, o associado Rodrigo Monteiro falou de sua emoção por ter tido a 
oportunidade de participar, junto com demais Membros do MP, da elaboração do livro  
"O Ministério Público e a Constituição Federal – 30 anos de vigência do novo pacto de 
direitos fundamentais”.  

Emoção maior 
ao agradecer a 
parceria feita com a 
Associação Vitória 
Down, uma ONG que 
existe há 20 anos e 
que tem como 
objetivo promover a 
inclusão social, por 
meio da melhoria da 
qualidade de vida e o 
desenvolvimento de 
habilidades e 
competências da 
pessoa com síndrome 
de Down. 

A promotora de Justiça Sandra Lengruber encerrou o ciclo de palestras 
ressaltando a importância do 5 de outubro: "Hoje é dia de festa para nossa 
Constituição. Ela tem que ser um mantra a ser lembrada todos os dias, quando 
acordamos”. 
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Mais de 400 pessoas participam do Coquetel Dançante 

da AESMP 

Foi uma noite sensacional. Ao som de 
três bandas, mais de 400 pessoas 
participaram do Coquetel Dançante, iniciada 
às 22 horas do dia 07 de dezembro de 2018, 
na Sede Social da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público (AESMP), no 
bairro Interlagos, em Vila Velha. Animados, 
todos dançaram e cantaram na festa que 
marcou as homenagens da AESMP ao Dia 
Nacional do Ministério Público, comemorado 

em 14 de dezembro. 

O baile, que se encerrou na madrugada do dia 8, foi animado pelas músicas das 
bandas Replay, Glauco e Thiago Brito, que fechou a festa interpretando velhos 
sucessos de sambas enredos do Carnaval carioca. 

Logo após a meia-noite, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, subiu ao 
palco para agradecer a presença das pessoas na festa. Entre os presentes, estavam 
Promotores e Procuradores de Justiça da Ativa e Inativos, seus familiares e outros 
convidados. O presidente convidou a todos para um brinde:  

"Ficamos muito 
felizes com a presença de 
todos e de todas nesse 
Coquetel Dançante. O 
sucesso da festa só foi 
possível graças a presença 
dos associados e de nossos 
funcionários que, mais uma 
vez, organizaram uma festa 
maravilhosa. Mesmo com a 
chuva forte, os associados 
prestigiaram a festa que 
marca nossas homenagens 
ao Dia Nacional do 
Ministério Público”, comentou o presidente.  

Entre os convidados, marcaram presenças o presidente da AMAGES, juiz de 
Direito Daniel Peçanha; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick 
Musso; o deputado estadual Sandro Locutor; magistrados; e Procuradores do Trabalho. 
A Presidência da AESMP agradeceu a presença de todos os convidados.  
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Homenagem a associados e presença do governador 

marcam Almoço dos Inativos 

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) realizou, no dia 9 
de novembro de 2018, o tradicional Almoço dos Inativos. Associados foram 
homenageados no evento, que contou com a presença do governador Renato 
Casagrande, que aceitou o convite feito pelo Departamento de Inativos da AESMP e 
participou da confraternização.  

Na abertura dos 
trabalhos, aconteceu a entrega 
de placas em homenagem aos 
procuradores de Justiça 
Gabriel de Souza Cardoso e 
Maria Elizabeth de Moraes 
Amancio Pereira, pelos 
relevantes serviços prestados 
ao MPES e que agora estão 
aposentados. Além do almoço, 
a festa contou com a presença 
do grupo musical Chorinho da 
Praia.  

O coordenador do Departamento de Inativos, Euclésio Ribeiro da Silva, pontuou 
as últimas providências adotadas pela AESMP em prol dos direitos da categoria.  

Também integrante do Departamento de Inativos da Associação e da Comissão de 
Inativos da CONAMP, Ana Maria Mai leu uma carta, assinada por demais Membros 
Inativos do MPES, em que enaltecem "a atuação forte” da AESMP em prol  de toda 
categoria, como se verificou no dia 7 deste mês, em Brasília, quando o Senado aprovou 
os Projetos de Leis Complementares 27/2016  e 28/2016, que estabelecem a 
recomposição dos subsídios dos Membros da Magistratura e do Ministério Público 
Brasileiro.  

O presidente da AESMP, Adélcion Caliman, saudou a todos os presentes e 
recepcionou o governador Renato Casagrande, a quem parabenizou pela vitória 
alcançada na eleição de 7 de outubro e agradeceu pela presença no Almoço dos 
Inativos. 

Casagrande retribuiu, afirmando tratar-se de um momento feliz por estar ao lado 
de pessoas amigas e que sempre honraram o Ministério Público. Ele falou da esperança 
de realizar um excelente governo e do apoio e carinho que tem recebido do povo 
capixaba. 
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O presidente da AESMP 
entregou a Renato Casagrande 
cópia da Lei Complementar nº 
15.143/2018, que dispõe sobre a 
reestruturação do Instituto de 
Previdência do Rio Grande do Sul e 
nela contempla de forma 
descentralizada o Poder Judiciário, 
o Poder Legislativo, Ministério 
Público, Tribunal de Contas e a 
Defensoria Pública a competência 
para o empenho, liquidação e o 

pagamento do benefício de aposentadoria aos segurados.  

A AESMP solicitou a Renato Casagrande que analise, junto com sua equipe de 
governo, a possibilidade de alteração da lei que regulamenta o Instituto de Previdência 
do Estado do Espírito Santo (IPAJM), deixando-a nos mesmos moldes da Lei gaúcha, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 6 de abril de 2018.  

Ressaltou o presidente que a postulação é em defesa de todos os seus associados 
contra decisão que transferiu para o IPAJM a Folha de Pagamento dos Membros 
Inativos do MPES. A AESMP questiona na Justiça essa transferência. 

 

AESMP agradece aos associados e familiares por 

presença no XVII Torneio Nacional de Futebol Society 

Foi muita bacana a 
participação dos times de 
Master e Super Master da 
Associação Espírito-
Santense do Ministério 
(AESMP) no XVII Torneio 
Nacional de Futebol 
Society do Ministério 
Público, no Rio Grande do 
Sul. Nossos craques 
marcaram belíssimos gols 
e as famílias (esposas e 
filhos) dos jogadores 
marcaram presença, com o 
nome de Torcida 10. 
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 O evento esportivo, que aconteceu de 15 a 18 de novembro de 2018, foi no Centro 
de Treinamento do Grêmio, na cidade de Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre. A 
AESMP disputou o Torneio nas categorias Master e Super Master.  

O Departamento de Esportes da AESMP parabeniza e agradece aos associados e 
seus familiares que, num grande esforço, compareceram ao Rio Grande do Sul. Para 
Fábio Langa Dias, um dos integrantes do Departamento de Esportes, o Torneio 
proporcionou momentos especiais de confraternização e união entre os Membros do 
Ministério Público Brasileiro e seus familiares.  

"Mais uma vez ficou uma importante lição: a confraternização, possibilitada por 
meio do contato com os colegas e nossos familiares. Foi muito bom também vermos o 
empenho dos atletas da AESMP, a sua dedicação em ganhar e de estarmos todos 
juntos, caracterizando, assim, uma forte união”, pontuou Fábio Langa.  

Ele também destacou a excelente performance técnica do Torneio: "A cada ano, 
os times estão mais competitivos. O nível técnico é bastante equilibrado. Nosso time de 
Master perdeu as duas primeiras partidas, mas, em compensação, goleamos a seleção 
da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) por 9 a 2. Entramos em 
campo para o último jogo sem o peso dos jogos anteriores”, comentou Fábio Langa. 

Autor de três gols na goleada histórica sobre a seleção da Associação Nacional 
dos Procuradores da República (ANPR), Flávio Campos Dias elogiou, sobretudo, a 
organização do XVII Torneio Nacional de Futebol Society, que ficou a cargo da 
Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da CONAMP:  

"O Torneio de Futebol entre os Membros do Ministério Publico, mais do que um 
evento esportivo, é uma confraternização entre os atletas e suas famílias. O Torneio foi 
excelente em todos os quesitos e, em especial, na sua organização. Apesar de a AESMP, 
na categoria Master, da qual faço parte, não ter conseguido avançar para etapas 
seguintes, conseguimos no último jogo um resultado expressivo: 9x2 contra a equipe 
do Ministério Público Federal, ocasião em que ajudei a equipe fazendo três gols”.  
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O Espírito Santo teve uma das torcidas mais animadas do XVII Torneio Nacional 
de Futebol Society do MP. Esposas e filhos dos atletas capixabas fizeram questão de 
acompanhar a delegação da AESMP até as terras gaúchas.  

 

Do lado de fora das quatro linhas, mulheres e crianças deram um show, com 
muita animação e incentivo aos craques capixabas.  Para Raquel Teixeira Lima 
Cardoso Nóbrega, esposa do associado Paulo Sérgio Nóbrega, o momento foi 
maravilhoso, pois, além do incentivo aos jogadores, as famílias puderam se 
confraternizar dentro e fora dos campos:  

"Além do incentivo nos campos, pudemos também nos confraternizar fora do 
Centro de Treinamentos, com boas conversas em bares, restaurantes e no hotel. Foram 
momentos maravilhosos que nossos filhos também tiveram para brincar entre si. 
Nossos esposos são, em sua maioria, promotores de Justiça em Comarcas diferentes. 
Então, esses encontros servem para que as família possam se conhecer e se 
confraternizar”, comentou Raquel Nóbrega.  

Thaís Guimarães Pompermaier levou o filho Lucas, de 3 anos de idade, para o 
Torneio no Rio Grande do Sul, a fim de torcer pelo marido, Fabrício Admiral, e os 
demais atletas da AESMP. Thaís elogiou, principalmente, a estrutura montada pela 
Associação Gaúcha do Ministério Público, no Centro de Treinamento do Grêmio, para o 
acolhimento das crianças. 
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Sede Social ganha Galeria de Troféus 

Está em fase final de construção, na Sede Social 
da Associação Espírito-Santense do Ministério Público, 
no bairro Interlagos, em Vila Velha, a Galeria de 
Troféus. A galeria será iluminada e fica próximo ao 
campo de futebol. 

Na Galeria, serão guardados troféus e medalhas 
conquistadas por equipes esportivas da AESMP ao 
longo dos últimos anos. Os símbolos esportivos, com o 
passar do tempo, foram se deteriorando por conta da 
forte maresia na região. 

Guardadas num local apropriadas, as medalhas e 
troféus poderão ser melhor conservadas, preservadas e 
apreciadas pelos associados. 

 

Promotores de Justiça Substitutos promovem 

confraternização na Sede Social da AESMP 

Um encontro para 
estreitar os laços de 
amizade e familiares. 
Foi desta forma que os 
novos Promotores de 
Justiça Substitutos se 
sentiram, no dia 13 de 
abril de 2019, um 
sábado ensolarado, 
quando promoveram 
uma confraternização 
na Sede Social da 
Associação Espírito-
Santense do Ministério 
Público (AESMP), no 

bairro Interlagos, em Vila Velha. 

Os doutores Arthur Assed Estefan Mosso, Carlos Eduardo Rocha Barbosa, Felipe 
Amorim Castellan, Gabriel Heringer de Mendonça, Hudson Colodette Beiriz, Isabel 
Mendes Lomeu, Lucas Lobato La Rocca, Marcelo Victor Amorim Gomes de Melo, 
Rachel Mergulhão Tannenbaum, Roberta Pimentel Fully e Roger Guimarães de Melo 
Barreto compareceram à Sede Social para uma agradável confraternização.  
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Estavam ao lado de familiares e outros associados. Passaram o dia conversando, 
saboreando um delicioso serviço de buffet (com churrasco) e conhecendo toda nossa 
área de lazer da entidade.  

Os novos associados foram recebidos por dirigentes da AESMP e funcionários da 
Sede Social. Enquanto os filhos – ainda crianças – se divertiam nos brinquedos 
infantis, com a supervisão de recreadores, os adultos puderam conversar e conhecer os 
colegas de Ministério Público, todos egressos do último concurso do MPES. 

 

 Durante toda a semana, o grupo organizou e contratou os serviços de buffet. 
Convidados pelos Promotores de Justiça Substitutos, o presidente da AESMP, Adélcion 
Caliman, e seu sucessor, Pedro Ivo de Sousa, compareceram à confraternização dos 
novos colegas. Também estiveram presentes outros Membros do MPES: 

 "Foi uma iniciativa muito interessante essa confraternização promovida pelos 
colegas Promotores de Justiça que acabam de chegar ao Ministério Público. A AESMP 
estará sempre de portas abertas para eles e seus familiares”, afirmou o presidente 
Caliman. 

 O concurso que nomeou 13 Promotores de Justiça Substitutos teve início em 
2013 e finalizado três anos depois. A primeira turma, de cinco Membros, tomou posse 
em julho de 2017.  Em maio de 2018, outros cinco foram nomeados e empossados. Em 
fevereiro de 2019, mais três novos Membros do MPES também tomaram posse. 
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  Os novos associados elogiaram a iniciativa deles próprios de promoverem a 
confraternização. Felipe Amorim Castellan, um dos organizadores, considerou ótimo o 
encontro e agradeceu o apoio da Associação: 

 "Foi um reencontro com a turma. Depois que fomos nomeados e tomamos posse, 
fizemos o Curso de Formação e, em seguida, começamos a atuar nas Promotorias do 
interior. A ideia foi mesmo de integrar o grupo e reunir os colegas de concurso com 
demais Membros do Ministério Público, em especial com aqueles que nos acolheram 
quando tomamos posse, assim como a AESMP. O objetivo era juntar o pessoal e 
encontramos na Sede Social da AESMP um ambiente descontraído. Assim, tivemos um 
sábado em que pudemos criar e estreitar os laços de amizade”, pontuou Felipe 
Castellan. 

 Para Lucas Lobato La Rocca, o local da festa é "tão bacana” que a sua família 
quer voltar para se hospedar de novo na pousada: 

 "Achei a festa um máximo, maravilhosa, muito bem organizada pela turma. A 
estrutura da nossa Sede Social é excelente. Agradeço aos funcionários do local e à 
direção da AESMP pela acolhida. Eu e minha família, inclusive, ficamos hospedados  lá 
no final de semana. Minha esposa e meus filhos (Laís e Mateus) adoraram o local e 
estamos pensando em voltar à pousada”, disse Luca La Rocca. 

 Ele também ressaltou a importância do encontro com os colegas, que fazem 
parte do último concurso para Membros do MPES: "Reunimos uma quantitativa 
interessante para a confraternização”, frisou ele, que tomou posse em maio de 2018. 

 Para a doutora Rachel Mergulhão Tannenbaum, foi uma oportunidade para os 
colegas, que fizeram o mesmo concurso, se conhecerem melhor: 

 "Achei excelente a ideia da confraternização. Tivemos oportunidade de nos 
conhecermos melhor, uma vez que, após a nomeação e posse, cada um de nós foi atuar 
em Promotorias diferentes, fora da Grande Vitória. Foi a chance que tivemos para nos 
reencontrar e unir ainda mais o grupo que participou do mesmo concurso”, ressaltou 
Rachel Tannenbaum. 

 

Associados fazem Curso de Mergulho em Guarapari 

 A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), por meio de 
seu departamento de Esportes, fechou convênio com a Operadora de Turismo 
Submarino Atlantes, de Guarapari, proporcionando, assim, que um grupo de 
associados esteja em fase final de um curso de mergulho. 

O período do curso é programado pelos próprios associados, que agendam as 
aulas teóricas e práticas e acordo com a disponibilidade dos grupos. 
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A Promotora de 
Justiça Valéria Barros 
Duarte de Morais 
começou o curso em 
2018, já tendo 
assistido uma aula 
prática e duas 
teóricas, ao lado de 
outros colegas. Por 
dois dias, ela deu 
quatro mergulhos no 
mar, com duração de 
20 minutos cada. 

“Posso garantir 
que o mergulho é algo 
prazeroso, nos dar 
uma sensação de 
relaxamento dentro do mar. É um aprendizado para o nosso dia a dia”, sintetizou 
Valéria Barros. 

Outra que também está gostando do Curso de Mergulho é a associada Jéssika 
Lima da Luz: “O curso foi uma iniciativa excelente por parte da AESMP. A prática do 
mergulho é maravilhosa, nos dar a sensação de estarmos em outra dimensão. Espero 
que os colegas se sintam estimulados e motivados para também participarem do 
curso”.  

O presidente da 
AESMP, Adélcion Caliman, 
também vem participando 
do curso. Considerou o 
evento “maravilhoso”. Para 
ele, “conhecer o fundo do 
mar é uma experiência 
incrível, pois nos coloca em 
contato com as belezas 
naturais; estamos sempre 
em contato com a 
natureza”. 
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 Palestra sobre a “Reforma da Previdência” com              
Paulo Penteado foi um sucesso 

 A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) e o do Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, promoveram no dia 5 de abril de 2019 a palestra Reforma da 
Previdência. Por quase duas horas, o palestrante, o doutor Paulo Penteado Teixeira 
Junior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público (APMP), encantou a 
plateia, que lotou o auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória. 

A palestra foi um 
sucesso. Paulo Penteado 
explicou como ficará a 
aposentadoria dos 
Membros e Servidores 
do Ministério Público e 
da Magistratura, caso a 
reforma seja aprovada 
como querem o governo 
federal, a imprensa e o 
mercado financeiro. 

A Proposta de 
Emenda Constitucional 
06/20019 já tramita na 
Câmara Federal. 
Promotores e 
Procuradores de Justiça, 
além de Servidores do MPES e do Poder Judiciário, acompanharam a palestra. Durante 
a palestra, Paulo Penteado afirmou que as Entidades de Classe do MP Brasileiro vão 
produzir emendas necessárias para corrigir as distorções e injustiças contidas na 
Reforma da Previdência. 

 Ele rechaçou as tentativas da imprensa de rotular de privilegiados setores do 
serviço público. E deu exemplo com números: 

 "Fala-se que o teto de quem está no Regime Próprio de Previdência (servidores 
públicos) é 6,72 vezes maior do que daqueles que estão na iniciativa privada. Sim, é 
verdade. Mas esquecem de dizer que a contribuição de quem está no setor público 
também é 6,72 vezes maior do que daqueles do setor privado”. 

 Na primeira parte da palestra, o doutor Paulo Penteado apresentou uma análise 
sobre suposto déficit da Previdência Social, com base nos dados disponibilizados pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), relativos a 2016, e enviados à Comissão 
Parlamentar de inquérito da Previdência, no Senado Federal: 
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"Os números que o Tribunal de Contas da União enviou para a CPI, em 2016, diz 
que o suposto déficit da Seguridade Social teria sido de R$ 242 bilhões. No entanto, R$ 
144 bilhões são oriundo de isenções em favor de grupos econômicos; R$ 92 bilhões da 
DRU (Desvinculação de Receitas da União), que é dinheiro da Seguridade que vai para 
o orçamento da União. E se retirarmos da conta os militares, que na verdade não têm 
um regime de Previdência, o regime atual seria superavitário em R$ 27 bilhões”, 
afirmou o presidente da APMP. 

 

 Paulo Penteado, que durante o evento respondeu perguntas da plateia, 
informou ainda que, pelos dados divulgados pelo Governo Federal, a projeção, a partir 
de 2017, do déficit apresentado para o Regime Próprio de Previdência é de queda para 
os próximos anos. 

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, presidente 
da APMP, Assessor Especial da Presidência para Assuntos Jurídicos e Legislativos da 
CONAMP e integrante das Comissões da Reforma da Previdência da FRENTAS e do 
FONACATE, Paulo Penteado desmistificou ainda a ideia que o governo passa para a 
sociedade de que os servidores públicos são privilegiados. 

Ao final do encontro, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, agradeceu a 
presença do doutor Paulo Penteado e das demais pessoas que assistiram a palestra. 
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Associados elogiam a palestra 

A Promotora de Justiça Noranei Ingle, presente no auditório da PGJ, disse que 
a palestra do doutor Paulo Penteado esclareceu os Membros e Servidores do Parquet 
sobre a Reforma da Previdência: 

"A palestra foi excelente. Ele tirou dúvidas e nos mostrou a realidade da 
reforma. Não tínhamos noção da gravidade e das consequências da PEC apresentada 
pelo governo federal em face da inexistência de proposta de transição. A palestra valeu 
a pena.” 

O Promotor de Justiça Jefferson Valente Muniz foi um dos que fizeram 
indagações ao doutor Paulo Penteado durante a palestra. Ele parabenizou à 
Presidência da AESMP por ter conseguido trazer a Vitória Membro do Ministério 
Público que é especialista em Previdência Social: 

"A Associação está de parabéns por ter trazido ao Estado um palestrante de alto 
nível, que é doutor Paulo Penteado. Sugiro aos colegas que não puderam estar 
presentes no auditório da PGJ que assistam o vídeo da palestra, pois foi bastante 
esclarecedora”. 

Para o Promotor de Justiça Luciano Rocha de Oliveira, a palestra de Paulo 
Penteado foi, acima de tudo, muito didática e elucidativa: 

"Sobre a palestra do colega do Ministério Público Paulista, doutor Paulo 
Penteado, realizada no auditório do MPES, digo que há tempos não vejo uma 
apresentação tão elucidativa, com uma entonação de voz fantástica e oratória perfeita, 
além do profundo conhecimento técnico da matéria previdenciária. Com certeza 
estamos muito bem representados no combate dessas injustiças legislativas!” 

 

Associação resgata a sua história                         

por meio de fotografias  

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) está resgatando 
a sua história, a de seus Associados e familiares por meio de fotografias. Ao menos 
22.825 fotos foram digitalizadas para serem postadas no Portal da AESMP na internet. 

São imagens que remontam aos anos 60, quando a AESMP foi criada. A 
Associação foi fundada oficialmente no dia 21 de abril de 1961. Seu primeiro 
presidente foi o doutor Odilon Castelo Borges. 

Os demais membros da primeira Diretoria foram os doutores Lauro Calmon 
Nogueira da Gama (1º vice-presidente), Álvaro José Sobreira (2º vice-presidente), 
Romero Lofêgo Botelho (1º secretário), Geraldo Correia Lima (2º secretário) e Keil 
Nascimento Ferreira (tesoureiro). 
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Nos três últimos anos, a AESMP montou 
uma espécie de força tarefa, com apoio de seus 
funcionários, com o objetivo de selecionar e 
digitalizar as fotos que antigamente eram em 
papel. Fotos que fazem parte dos álbuns de 
solenidades da Associação. 

São fotos antigas, que retratam a história 
da entidade e de seu corpo associativo. São fotos 
que mostram como eram as festas da AESMP, 
sempre com presença maciça de associados e 
familiares. 

Antes da construção de nossa Sede Social, 
no bairro Interlagos, Vila Velha, as festas 
associativas eram, geralmente, realizadas no 
Expressinho, uma área de lazer localizada à 
margem da Rodovia do Sol, na Barra do Jucu. 

Festas como as do Dia das Crianças, Festa Junina, Almoço Natalino, Jantar de 
Confraternização pelo Dia do Ministério Público, além das solenidades de posse de 
diversas Diretorias da AESMP. 

Até o momento da publicação desta postagem (18 de abril de 2019), já estão 
postados 20 links na Galeria de Fotos, cujo link é http://aesmp.org.br/galerias No 
decorrer dos próximos dias, outras dezenas de links de álbuns de fotos serão postadas. 
Um dos links retrata o III Encontro Estadual do Ministério Público ocorrido em 1975. 
Estávamos ainda nos tempos das fotos em preto e branco.  

 Nas Galerias de Fotos vai ser possível identificar crianças, ainda no colo dos 
pais, que hoje são Membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.  

A digitalização 
e a inserção das fotos 
no site é uma forma 
de reviver um pouco 
de nossa própria 
história. A história da 
Família AESMP. 
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