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Desde o início de nossa gestão, buscamos diagnosticar a situação
administrativa e financeira da Aesmp. Com austeridade, gerenciamos
os recursos e conseguimos alcançar um expressivo superávit que
nos permitiu atender vários desejos de nossos associados. Entre eles,
a compra da nova sede administrativa e a reforma da sede social,
onde passamos a oferecer melhores condições de lazer, recreação e
convivência para os membros do Ministério Público e seus dependentes.
Reerguemos a Escola de Estudos Superiores do Ministério Público
(Eesmp), onde passamos a oferecer curso de pós-graduação lato sensu,
por meio de um convênio com a Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
Realizamos diversos eventos institucionais, esportivos, culturais e
sociais. Entre eles, os encontros com os aposentados que promoveram
a integração daqueles que, um dia, atuaram ativamente na defesa dos
interesses do MP. Também, participamos de importantes campanhas.
Uma delas, de cunho nacional, contra a corrupção. Além disso,
promovemos encontros de procuradores e promotores, palestras,
seminários e marcamos presença em eventos organizados por
importantes órgãos de dentro e fora do Estado.
Aderimos ao Fundo de Pensão Associativo do Ministério
Público e da Justiça Brasileira (Jusprev), ajuizamos diversas ações,
formulamos requerimentos administrativos, recorremos de forma
administrativamente e judicialmente de decisões da PGJ.
Disponibilizamos no www.aesmp.org.br as nossas prestações de
contas. Com isso, os associados passaram a ter acesso aos atos da gestão
financeira de forma mais rápida.
Estas e muitas outras ações e atividades desenvolvidas no quadriênio
2007/2011, você poderá conferir em nosso relatório de gestão. Leia e
veja de perto a transparência de nossa administração.

Grande abraço,

Projeto Gráfico
Prósper
Fotos
Arquivo Aesmp, Conamp e MPES
Impressão
Gráfica Ingral
Tiragem: 500 exemplares
Publicação da Associação Espírito-Santense
do Ministério Público – Aesmp
Rua Pedro Palácios, 104, Ed. Heitor Lugon, 8º
andar, Centro, Vitória-ES
Cep: 27015-160
Telefax: 27 3223-7555
Site: www.aesmp.org.br

Almiro Gonçalves da Rocha

presidente da Aesmp 2007/2011
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DIRETORIA EXECUTIVA

24ª Diretoria (2007/2009)

25ª Diretoria (2009/2011)

Presidente | Almiro Gonçalves da Rocha

Presidente| Almiro Gonçalves da Rocha

1º Vice-presidente| Eder Pontes da Silva

1º Vice-presidente| João Alberto Calvão Gonçalves

2º Vice-presidente| Luciano da Costa Barreto

2º Vice-presidente| Gustavo Senna Miranda

1º Diretor Administrativo| Marcelo Souza Queiroz

1º Diretor Administrativo| Licéa Maria de Moraes Carvalho

2º Diretor Administrativo| Sandra Lengruber da Silva

2º Diretor Administrativo| Gilberto Morelli Lima

1º Diretor Financeiro| Arlinda Maria Barros Monjardim

1º Diretor Financeiro| Arlinda Maria Barros Monjardim

2º Diretor Financeiro| João Alberto Calvão Gonçalves

2º Diretor Financeiro| Marcello Souza Queiroz

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Salvador Bonomo

Luciano da Costa Barreto

Cleber Afonso B. da Silveira Filho

Alcides do Amaral Semblano

Vanessa Monteiro Fraga

Salvador Bonono

Flávio de Souza Santos

Jerson Ramos de Souza

Jerson Ramos de Souza

Franklin Gustavo Botelho Pereira

Compra da nova sede administrativa
Ter um espaço mais confortável e de fácil
acesso para melhor atender aos associados é
um desejo que sempre foi perseguido pelas
diretorias da Associação Espírito-Santense do
Ministério Público (Aesmp). No ano de 2008, o
sonho tornou-se realidade.
Por meio da gestão do presidente Almiro
Gonçalves da Rocha foi adquirida uma casa
para abrigar a nova sede administrativa. Um
marco na história da associação.
O projeto da nova sede foi apresentado, no
dia 16 de abril de 2009, em um coquetel para

associados, familiares, amigos, convidados e
colaboradores.
As novas instalações serão inauguradas no
mês de abril de 2011. São 720m² localizados
na rua Emílio Franklin Molulo, nº 154, no bairro
Bento Ferreira, em Vitória.
Com a inauguração, os associados
contarão com auditório para 100 pessoas,
consultório odontológico, sala de reuniões,
área de recepção, estacionamento, cozinha,
entre outras comodidades. A iniciativa visa,
também, melhores condições de trabalho para
os funcionários da Aesmp.

Licea Maria de Moraes Carvalho

1. Sala da presidência
2. Sala de reuniões
3. Sala da administração

Ezequiel Ronchi Netto
Gustavo Senna Miranda
Leonardo Augusto de A. C. Santos
Luzia Aparecida de Freitas Volpato

Conselho Deliberativo

5. Sala da secretaria-executiva

Eder Pontes da Silva

6. Espaço livre

Cleber Afonso Barros da Silveira Filho
Sandra Lengruber da Silva

O imóvel passou por reformas para abrigar
as novas instalações da Aesmp

Conheça as novas instalações

1

6

4. Sala de visitas
Conselho Deliberativo
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AÇÕES E BENFEITORIAS

7. Setor de informática

4

7

2

11

8. WC feminino e masculino
9. WC portadores de deficiência

Luzia Aparecida de Freitas Volpato

10. Sala da secretaria escolar

Vanessa Monteiro Fraga

11. Auditório

5
3

8
9

10

Mapa Superior
1. Estacionamento
2. Sala de vivência (galeria histórica)
3. WC portadores de deficiência
4. Área de lazer
5. Sala de convênio
6. Consultório odontológico
7. Lavabo

1

8. Recepção

5
8

3

9. Copa/cozinha

4

10. Área de serviço

6

7

11
9

11. Roll de entrada
12. Estacionamento

2

Mapa Térreo

10

12
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AÇÕES E BENFEITORIAS

Reforma da sede social
Para dar mais conforto e promover atividades de lazer entre os
associados, a Sede Social da Aesmp recebeu, a partir do ano de
2007, diversas obras de melhoria. Toda parte física foi revitalizada. As
instalações elétricas e hidráulicas passaram por ajustes. O campo de
futebol foi ampliado, ganhou sistema de irrigação automático, rede de
proteção de teto, iluminação, e também teve o gramado e o alambrado
recompostos. Os telhados do salão de festas e da sauna foram
reformados, assim como os banheiros e muros. As piscinas tiveram os
azulejos trocados, sendo que a adulto ainda ganhou um toboágua e
a infantil diversos brinquedos aquáticos para o deleite dos filhos dos
associados. Além disso, foi construída uma choupana e adquiridos
novas mesas, cadeiras e freezers para as áreas de convivência. Com as
obras, a sede, que foi inaugurada em 1999, passou a atender melhor as
expectativas de seus freqüentadores.

Patrimônio
No quadriênio 2007/2011, a associação
adquiriu seis computadores da marca
Dell, sendo um para uso como servidor
do setor administrativo; uma máquina fotográfica Nikon, 10.3 megapixel,
para facilitar a cobertura dos eventos
promovidos pela entidade. Além disso,
em 2009, efetivou a troca de um veículo Santana modelo 1014, ano 2000, por
um Toyota Corolla modelo XLI18 flex.
Conquistas que contribuíram para a
melhoria dos serviços prestados pelos
colaboradores da Aesmp.

Aquisição de
serviços gratuitos no Banestes
Contando com a forte parceria do Banestes, a diretoria executiva do quadriênio 2007/2011 da Aesmp adquiriu
condições especiais para obtenção de
alguns serviços oferecidos pelo banco.
Os associados passaram a contar, por
exemplo, com a isenção total de taxas
sobre os serviços contidos na Cesta
Multi Vantagens, além de concessão
de descontos sobre a taxa de tabela de
cheque confiança e manutenção do
cartão Visa (débito e crédito). Vantagens que são muito bem aproveitadas.
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AÇÕES E BENFEITORIAS

Aquisição de convênios
Cumprindo o estatuto da Aesmp,
vários convênios foram firmados
durante a gestão do presidente Almiro
Gonçalves da Rocha. Com isso, os
associados passaram a desfrutar de
descontos e vantagens em diversos
estabelecimentos parceiros, tais como:
Kurumã, Honda, Nissan, Peugeot,
Toyota, Hyundai, Nova Atlântica,
CVA-Corretora de Imóveis, Elegância
Concessionária, Prime Comércio de
Brinquedos, Data Control, Academia
Vitória Sports, Clínica Corpo e Mente,
Vivo, Farmag, entre outros.

A Aesmp também firmou parceria
com o Colégio Sagrado Coração de
Maria, localizado na Praia do Canto,
em Vitória. Lá, os associados podem
matricular seus filhos, da educação
infantil ao ensino médio, com desconto
de 10% nas mensalidades.
Já os dependentes dos associados
que desejam ingressar na carreira do
Ministério Público, podem contar com
o convênio firmado com a Faculdade
de Direito de Vitória (FDV), que oferece
com excelência o curso preparatório
para futuros promotores de Justiça.

Cursos de
prática de tiro
Os associados da Aesmp realizaram, de 1º a 4 de junho de
2007, no estande de tiros do Sindipol, o “I Curso de Prática
de Tiro e Manuseio de Arma de Fogo”. Por meio dele, promotores e procuradores de Justiça obtiveram a renovação do
registro de suas armas junto ao Sistema Nacional de Armas
(Sinarm). O curso foi ministrado por instrutores credenciados pelo Departamento da Polícia Federal (DPF). Nos anos
seguintes, o treinamento aconteceu no estande de tiros da
Associação dos Vigilantes, em Laranjeiras, na Serra.

Para possibilitar aos associados da
entidade, bem como aos alunos da
Escola Superior do Ministério Público
(Eesmp), a aquisição de literatura
jurídica e técnica atualizada e de forma
mais acessível, foi firmada uma parceria
com a livraria e editora Lumen Juris.
A empresa oferece desconto de 40%
na compra de livros editados por ela
própria e 25% em exemplares de outras
editoras jurídicas nacionais.

Particularidades do
Convênio com a Vivo
Veja as particularidades da parceria entre a Aesmp e
a empresa de telefonia móvel no período de junho de
2009 a fevereiro de 2011:
1) Troca de 600 aparelhos (troca ou venda subsidiada);
2) Aquisição de 60 linhas novas;
3) Valores monetários tidos como procedentes e, após
minucioso estudo e diversos recursos administrativos, foram retirados (antigos) anteriores a 2008:
R$5.300,00 (Vivo);
4) Valores contestados ou deferidos (antigos): cerca
de R$3mil;
5) Restituição de valores aos usuários das linhas por
cobranças indevidas – contestações atuais – Soma
aproximada: R$12 mil;

Com a reforma, a piscina adulto ganhou toboágua e a infantil brinquedos aquáticos

6) Portabilidade de 20 linhas de outras operadoras;
7) Mais de 1700 atendimentos;
8) 70% dos associados da Aesmp usufruem dos benefícios do novo plano negociado com a operadora;

Software para controle
administrativo

9) Em 2009, o montante negativo da Aesmp junto às
prestadoras de serviços em telefonia móvel era de,
aproximadamente, R$20mil. Atualmente, a margem é apenas dos montantes mensais que são pagos em atraso pelos usuários;

Para facilitar o controle de cadastro dos associados, a Aesmp
implantou o programa Adfin. Por meio dele, o trabalho de
acesso e armazenamento de dados administrativos, agora, é
feito com mais agilidade e segurança.

10) Desvinculação dos usuários oriundos de outros
órgãos, alheios ao Ministério Público, em andamento. Previsão de finalização em abril de 2011.
Turma de 2007
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AÇÕES E BENFEITORIAS

Aesmp lança Kit
Plantão Criminal
Para auxiliar os órgãos de execução do Ministério Público foi lançado, na gestão do presidente Almiro Gonçalves
da Rocha, o Kit Plantão Criminal. Trata-se de um material
inédito, de autoria do promotor de justiça Gustavo
Senna Miranda, contendo
um CD com informações
objetivas e atuais para uma
pronta manifestação dos
promotores e procuradores
de justiça, especialmente
na área criminal. O kit é a
concretização de um anseio da classe.

Promotores passam a ter
sala reservada na PGJ
Desde dezembro de 2010, os membros do Ministério Público
da ativa e aposentados podem tratar os seus assuntos de relevância institucional na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ)
com mais privacidade. O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, solicitou uma sala reservada ao procurador-geral de Justiça Fernando Zardini Antonio e obteve resposta positiva. Com a medida, os membros do MP não precisam
mais fazer uso dos corredores ou da parte externa do órgão
para tratar de assuntos relacionados à instituição. Este avanço
contribui para a melhoria das atividades desenvolvidas.

Comissão de análise da
proposta de implantação
da Jusprev
Moema Ferreira Giubert Coradini
Clarissa Lira Martins
Elaine Costa de Lima

Aesmp adere ao
Jusprev

Fabíula de Paula Scchin

Desde o ano de 2008, os associados da Aesmp podem contar com o Fundo de Pensão da Previdência
Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira (Jusprev), que possui as melhores vantagens frente
às outras instituições bancárias e seguradoras do país.
Uma excelente oportunidade para os membros do Ministério Público que desejam planejar a aposentadoria.
No dia 6 de agosto de 2009, os interessados participaram de uma palestra para saber mais detalhes,
tendo a oportunidade de adesão. O encontro aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e foi
conduzido por Jorge Franklin Alves Felipe, membro
do Conselho Deliberativo da Jusprev.
Na ocasião, os promotores e procuradores de Justiça tiraram dúvidas sobre o funcionamento e os benefícios oferecidos pelo plano de previdência privada. O
vice-presidente da Aesmp João Alberto Calvão Gonçalves e a promotora de Justiça Moema Ferreira Giuberti Coradini foram responsáveis pela coordenação
das atividades.

Sabrina Coelho Machado Fajardo

Franklin Gustavo Botelho Pereira
Kennia Firme Braga Smarçaro

EVENTOS INSTITUCIONAIS

Ministro da
saúde José
Gomes Temporão
é recebido por
membros do MP
A Aesmp marcou presença
no seminário “Direito Sanitário
e a Garantia do Direito à Saúde”,
realizado nos dias 5 e 6 de
junho de 2007, no auditório da
Procuradoria-Geral de Justiça.
O evento foi conduzido pelo
ministro da saúde José Gomes
Temporão. Durante o seminário,
os representantes de instituições
públicas do Estado discutiram
os principais instrumentos de
controle das ações e serviços
de saúde para bem estar da
população. Isto, com o objetivo
de criar um conjunto de ações
integradas para melhorar o
Sistema Único de Saúde (SUS) no
Estado.

Marcelo Victor Valente Gouveia Teixeira
Vanessa Monteiro Fraga

A promotora de Justiça Moema Ferreira; o vice-presidente
da Aesmp, João Calvão; e o representante do Conselho
Deliberativo da Jusprev Jorge Franklin Alves Felipe com
sua esposa

Seminário sobre
previdência pública
tem presidente
da Aesmp como
debatedor
“O sistema de Previdência Pública, as
Garantias Constitucionais dos Agentes
Políticos e a Previdência Complementar
Fechada” foi tema de um seminário realizado, dia 10 de agosto de 2007, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da
Rocha, foi debatedor na primeira palestra
da programação onde o desembargador/
TJ-RS Aymoré Roque Pottes de Mello falou com propriedade sobre “O Sistema
de Previdência Pública e suas Nuances
Frente às Garantias”. Diversas autoridades
compareceram ao evento.

Aesmp é
representada
em Fóruns de
Segurança Pública
Certo de que a segurança pública é responsabilidade de todo o cidadão e das instituições de classe, o presidente Almiro Gonçalves
da Rocha participou, em 2007, do fórum que
discutiu questões inerentes ao assunto.
O “Fórum de Segurança Pública” foi realizado na Assembléia Legislativa do Espírito
Santo. No evento, o Almiro aplaudiu a iniciativa da Escola do Legislativo por dar vazão a
um tema de fundamental importância para a
sociedade em geral.
As autoridades presentes puderam assistir às palestras: “Movimento Capixaba Contra
a Impunidade”, “Geografia do Crime”, “Violência Urbana e Crime Organizado”, “Penas Alternativas-Soluções” e “Morosidade da Justiça”.
Em 2010, o evento aconteceu no Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material
Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer).
Na ocasião, a Aesmp foi representada pelo
promotor de justiça Jerson Ramos de Souza.
“A paz é a aspiração de todo ser humano”,
“O crime é um fenômeno humano – no entanto – a violência é uma bandeira” e “Fronteiras
abertas e o tráfico de drogas (grande vilão)”
foram os temas das palestras apresentadas.
Várias lideranças da polícia civil e militar, entre
outros profissionais, participaram do debate.

Aesmp na 17ª
Reunião do GNCOC
Os membros do Ministério Público Estadual, que atuam no combate ao crime
organizado em vários estados brasileiros,
estiveram presentes na 17ª Reunião do Grupo Nacional de Combate às Organizações
Criminosas (GNCOC). O evento foi organizado pela promotora de Justiça, Carla Dias
Sandoval, e contou com a participação do
presidente da Aesmp Almiro Gonçalves da
Rocha e representantes de outras instituições importantes. Durante a reunião, foram
discutidos diversos mecanismos de enfrentamento ao crime organizado. O GNCOC foi
criado em fevereiro de 2002 por iniciativa do
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais
dos MPs estaduais e da União.
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Aesmp lança selo
comemorativo
No mês de abril de 2011, a Aesmp lança
selo comemorativo por meio século de fundação e atividades em prol do desenvolvimento do MPES. A partir de outubro, o selo
estampará todas as correspondências enviadas aos associados. O objetivo é ressaltar
a importância da Aesmp perante à sociedade e reforçar o seu papel junto à classe.

Associados da
Aesmp participam
de Encontro de
Procuradores
do Trabalho e
Direitos Humanos
Vitória sediou entre os dias 22 e
24 de agosto de 2007, o “V Encontro
dos Procuradores do Trabalho da Região Sudeste”. O objetivo foi discutir
os direitos humanos e as metas institucionais do MPT.
Associados da Aesmp marcaram
presença no evento. Entre eles, os
promotores Gustavo Senna Miranda,
que conduziu o painel “Improbidade
Administrativa à luz dos Direitos Humanos”, e Luiz Antônio de Souza Silva, que debateu “A instituição das cotas e a tutela de grupos vulneráveis”.
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EVENTOS INSTITUCIONAIS

Diretoria da Aesmp se reúne com
representantes do Banestes
Para tratar de assuntos de interesse da classe e de seus associados, representantes da diretoria
da Aesmp e do Banestes reuniram-se, dia 18 de agosto de 2010, na sede administrativa da entidade. Participaram do encontro: o presidente Almiro Gonçalves da Rocha; o 1º vice-presidente,
João Alberto Calvão Gonçalves; o 2º diretor-financeiro, Marcello Souza Queiroz; e a integrante do
Conselho Deliberativo Sandra Lengruber da Silva.
Já o Banestes foi representado por: Alexandre Coelho Ceotto, superintendente-regional centro; Lúcia Helena Rosi Ferreira, gerente da agência central; Maria de Fátima Marques de Souza, gerente do Posto de Atendimento Bancário (PAB)
Fórum de Vitória; e Onécimo Paste, consultor.
Durante a reunião foram discutidos diversos anseios dos associados e conhecidos
os produtos da instituição bancária. Também
ficou acordado que os gerentes regionais de
todos os municípios do Estado fariam visitas
aos membros do MP para informá-los sobre os
serviços disponíveis à classe.
A reunião resultou em um convênio que
garantiu aos associados gozar dos benefícios
do cartão Banescard, empréstimo consignado em folha de pagamento, crédito imobiliário, financiamento de bens, cheque especial,
cobrança bancária, DDA, cartão Banestes Visa
Internacional e crédito pessoal, entre outras
vantagens.

Aesmp é
representada
na reunião do
CDEMP
O Colégio de Diretores de Escolas dos MPs do Brasil (CDEMP) realizou a “V Reunião Anual”, nos dias 4
e 5 de dezembro de 2008. O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves
da Rocha; a promotora de Justiça
Sandra Lengruber, representante
da Escola Superior do Ministério
Público (Eesmp); e o procurador
de Justiça e dirigente do Ceaf,
Sérgio Dário Machado, participaram das atividades no Hotel Ilha do
Boi, em Vitória. Na ocasião, o promotor Maurício Kalache foi eleito
presidente da Fundação Escola do
Ministério Público do Paraná para
exercício no ano de 2009.

(à esquerda) João Calvão, Alexandre
Ceotto, Sandra Lengruber, Lúcia Helena,
Maria de Fátima, Almiro Gonçalves da
Rocha, Marcelo Queiroz e Onécimo Paste

CPI da pedofilia
realiza audiência
pública em Vitória
Com um forte trabalho em combate à
pedofilia no Brasil, membros da CPI de defesa da causa se reuniram no auditório da
Procuradoria-Geral de Justiça, entre os dias
15 e 17 de agosto de 2008, para debater a
proposta de tipificar o crime de pedofilia
no país. O presidente da Aesmp, Almiro
Gonçalves da Rocha, participou do evento
que também reuniu 17 pessoas – entre réus
e testemunhas – que prestaram esclarecimentos sobre diversos casos emblemáticos.
Também estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini
Antonio; o deputado Magno Malta; o então
presidente do Tribunal de Justiça/ES, Álvaro
Bourguignon; o procurador de Justiça José
Marçal Ataíde Assi; e o desembargador do
TJ/ES José Paulo Calmon. A procuradora de
Justiça Catarina Cecin Gazele e a promotora
de Justiça Karla Sandoval fizeram parte do
grupo de trabalho que auxiliou a comissão.

Aesmp promove aulas inaugurais
da escola do MP
No quadriênio 2007/2011, as aulas inaugurais do curso de preparação para a carreira do
Ministério Público foram realizadas pela Eesmp em parceria com a Aesmp. O presidente da
associação Almiro Gonçalves da Rocha fez-se presente em todas elas.
Em 2007, quem proferiu a primeira aula foi o mestre e doutor em Ciências Penais pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e procurador da República, Eugênio Pacelli. Ele
abordou o tema “O Ministério Público e o Processo Penal – da Investigação às Provas”.
No ano seguinte, o consultor jurídico mestre pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
doutor pela PUC/SP, Fredie Didier Júnior, abriu as atividades do primeiro semestre na Eesmp
com a palestra “Reflexões sobre a atuação do
Ministério Público no Processo Civil”. Já a aula
do segundo semestre foi conduzida, em 8 de
julho, pelo procurador de Justiça de Minas
Gerais Nelson Rosenvald. Ele abordou o tema
“Constitucionalização do Direito Civil”.
Em 2009, a aula inaugural foi ministrada
pelo professor e jurista Lenio Luiz Streck e
teve o tema “Jurisdição Constitucional e o
Sistema de Proteção dos Direitos e Garantias
Fundamentais no Brasil”.
Para 2011, a escola convidou o secretário
de Segurança Pública e Defesa Social do
Estado, Henrique Geaquinto Herkenhoff. O
(à esquerda) O consultor jurídico Fredie Didier
evento aconteceu dia 31 de março. As aulas
Júnior; o promotor Marcelo Zenkner; e o presiinaugurais foram realizadas no auditório da
dente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha,
Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a
durante aula inaugural realizada na PGJ
presença de colegas e autoridades.
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Aesmp é representada no
Congresso Nacional do MP 2009
O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, esteve presente no “XVIII
Congresso Nacional do Ministério Público”, realizado entre os dias 25 e 28 de novembro de 2009, em Florianópolis, Santa
Catarina.
Um dos eventos mais importantes da
área discutiu a temática “Ministério Público como Fator de Redução de Conflitos e

Construção da Paz Social”.
Diversos procuradores, juízes, promotores, advogados, ministros, assessores
jurídicos e de comunicação, além de servidores prestigiaram o evento.
Na ocasião, os membros do MP puderam estreitar as relações entre a instituição, sociedade e demais poderes e órgãos
do Estado. Além disso, tiveram a oportunidade de adquirir informações para o
aperfeiçoamento da legislação em vigor e
analisar o desempenho da entidade.
Durante o congresso, foi realizada a
reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Conamp, onde o ministro do STF
Carlos Ayres Britto e a senadora Kátia
Abreu (DEM/TO) ministraram palestras.

O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves
da Rocha, cumprimenta a senadora Kátia
Abreu durante o evento

No dia 26, a senadora falou aos promotores de Justiça sobre os projetos de
sua autoria que tramitam no Senado. Kátia defende alterações no Código Florestal
para que se obtenha desmatamento zero
e serviços ambientais para compensação
dos produtores que mantiverem a cober-

Aesmp traz promotor do Rio de
Janeiro para ministrar palestra na
escola do MP
Com o objetivo de aprimorar o ensino
para os futuros membros do Ministério Público, a Aesmp trouxe ao Estado o promotor
de Justiça, mestre e doutor em Direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Humberto Dalla Bernadina. O colega ministrou a palestra sobre o Projeto de Lei nº
5.139/09 para os alunos da Eesmp, dia 12 de
março de 2010, no auditório da Faculdade
de Direito de Vitória (FDV). A PL facilitaria
a ação pública contra políticos corruptos
e empresas que não cumprem suas obrigações perante a lei. Além do presidente
da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha,
participaram do encontro a promotora de
Justiça e diretora da Eesmp, Izabel Cristina
Salvador Salomão, os promotores Franklin
Gustavo Botelho Pereira, Sandra Lengruber
da Silva e Aloyr Dias Lacerda, estudantes de
direito e professores.

(à esquerda) O professor Humberto
Dalla; a diretora da Eesmp, Izabel Cristina
Salvador Salomão; e o promotor de Justiça
Franklin Gustavo Botelho Pereira

O ministro Carlos Ayres Brito (ao centro)
com a diretoria da Conamp
tura florestal e APPs fluviais de encostas e
de topos de morro.
O congresso foi realizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), em parceria com
a Associação Catarinense de Ministério
Público (ACMP).

Aesmp no
“Gestão das
Cidades 2009”
Na lista dos diversos eventos em
que a Aesmp teve representatividade no quadriênio 2007/2011 está o
seminário “Gestão das Cidades”, realizado nos dias 24 e 25 de novembro
de 2009, no Centro de Convenções
de Vitória. O colega Alexandre Coura representou o presidente Almiro
Gonçalves da Rocha, que já havia
assumido outro compromisso institucional na data. Na ocasião, Coura
ministrou a palestra “Judicialização de gestão: Ministério Público”
no primeiro dia do evento. O seminário teve como tema central a
“Governabilidade Municipal” e foi
dirigido aos prefeitos, vereadores,
secretários municipais, assessores,
fornecedores de serviços para órgãos públicos e representantes de
empresas públicas.
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Aesmp promove
Encontro Estadual
de promotores e
procuradores
Promotores e procuradores de Justiça
de todo o Estado, além de familiares,
convidados e autoridades dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário estiveram
reunidos, nos dias 18 e 19 de setembro de
2009, na Sede Social da Aesmp para debater
e trocar experiências de interesse institucional.

O evento foi realizado na Sede Social da Aesmp

EVENTOS INSTITUCIONAIS

A programação foi conduzida de maneira
criativa e produtiva, sem abrir mão da singular
oportunidade de promover o congraçamento
e a integração dos colegas de classe.
Durante o encontro, as palestras foram
proferidas pelo senador Demóstenes Torres
(DEM-GO); conselheiro e corregedor do
Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) Sandro José Neis; presidente da
Conamp, José Carlos Cosenzo; analista
membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de
Vitória, Alcione Vasconcellos de Andrade; entre
outras autoridades.

Concurso Melhor
Arrazoado Forense
Durante o Encontro Estadual de Promotores e Procuradores foram premiados os vencedores do concurso “Melhor Arrazoado Forense” – doutor Antônio Benedicto Amâncio
Pereira. A banca examinadora foi formada pelos seguintes colegas: Mônica Cristina Moreira
Pinto, Ângela Abranches, Dilton Depes Tallon
Netto, Alexandre José Guimarães, Fábio Vello
e Patrícia Calmon Rangel. Os premiados receberam cheques nos valores de: R$3mil (1º lugar); R$1.500,00 (2º lugar) e R$1mil (3º lugar).
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Aesmp promove
mobilização contra PL n.º
265/2007 de Paulo Maluf

O prêmio reconhece bons trabalhos
realizados pelos membros do MP
Premiados
Série Criminal
1° lugar - Marcelo Ferraz Volpato
2° lugar - Jefferson Valente Muniz
3° lugar - Rodrigo Monteiro da Silva
Série Cível
1º lugar - Delano Liveira Bersan
2ª lugar - Renata Lordello Colnago

Contra o retrocesso nas atividades do Ministério Público, a Aesmp,
em parceria com a Procuradoria-Geral de Justiça, promoveu uma mobilização contra o Projeto de Lei n.º 265/2007, de autoria do deputado
Paulo Maluf (PP-SP). A manifestação aconteceu em 9 de junho de 2009.
O PL prevê punição aos membros do MP e autores de ações civis
públicas e populares quando for reconhecida “intenção de promoção pessoal, má-fé ou perseguição política”. Além disso, penaliza os
responsáveis pela ação com multa equivalente a dez vezes do valor
gasto pelos acusados na defesa.
Com a mobilização, as lideranças políticas e a sociedade em geral
puderam ser esclarecidas sobre os prejuízos que a aprovação do projeto de lei poderia trazer para o país.
A manifestação contou com a participação do Senador Ricardo
Ferraço; do então presidente da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp), José Carlos Cosenzo; do representante do Conselho Nacional dos procuradores de Justiça do Rio de
Janeiro, Cláudio Soares Lopes; entre outras autoridades, e teve apoio
de toda a sociedade civil organizada.

3° lugar - Moema Ferreira Giuberti Coradini

Aesmp participa da campanha de combate à corrupção
A Aesmp conduziu no Estado a campanha “O que você
tem a ver com a corrupção?”. A ação, de iniciativa do MP de
Santa Catarina, lançada em agosto de 2004, conscientiza a
comunidade, especialmente, crianças e adolescentes, sobre a
importância da construção de uma sociedade melhor a partir
de uma postura ética por parte dos cidadãos que a compõe.
O marco de início das ações no Espírito Santo foi uma
palestra realizada no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça,
em Vitória. Lá, estiveram presentes personalidades da cultura
e do esporte capixaba, representantes do poder público e de
diversas entidades sociais e autoridades políticas. Ainda foram
distribuídos panfletos em frente à sede do MPES e realizadas
diversas medidas educacionais para fortalecer a campanha.
Em 9 de dezembro de 2008, aconteceu o Dia Internacional e
Estadual do ato público contra a corrupção, o chamado Dia “C”. A
manifestação, realizada no Ginásio Álvares Cabral, contou com
o apoio da Aesmp e foi marcada por diversas atrações artísticas
e culturais. O objetivo era levar adiante a mensagem contra
a corrupção e em prol da transformação da sociedade. Cerca
de mil pessoas, entre crianças, adolescentes e professores de
diversos municípios do Estado participaram da programação.

EVENTOS INSTITUCIONAIS

(à esquerda) O Promotor de Justiça do MP/SC Affonso Ghizzo; o
senador Ricardo Ferraço (na época, vice-governador); presidente da
Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha; e o procurador-geral de Justiça,
Fernando Zardini Antonio, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça

Aesmp participa de ato público
contra foro privilegiado
O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, participou do ato público contra o foro privilegiado realizado
pela Conamp, dia 15 de junho de 2007,
na Procuradoria-Geral de Justiça, em São
Luís do Maranhão.

punidade, diga não a essa imoralidade”, o
evento teve o objetivo de protestar contra a PEC 358, que garante aos parlamentares autores de atos de improbidade administrativa o direito de serem julgados
em foro privilegiado.

Com o slogan “Foro privilegiado = im-

Realizado pela Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão
(Ampem), com o apoio da Conamp e da
Procuradoria-Geral de Justiça, a mobilização contou com a participação da ex-senadora Heloísa Helena.

O presidente Almiro Gonçalves da Rocha,
junto com colegas, na luta contra a
impunidade

Durante a programação, também
foi realizada uma mesa-redonda com o
tema “Foro por prerrogativa de função e
sua tentativa de extensão”, tendo como
convidados: o presidente da Conamp,
José Carlos Cosenzo; o procurador de
Justiça Nicolau Dino, e o deputado federal Flávio Dino (PC do B).
O instrumento previsto em lei permi-

(à esquerda) o ex-presidente da Conamp
José Carlos Cosenzo; a ex-senadora Heloísa
Helena; e o presidente da Aesmp, Almiro
Gonçalves da Rocha
te que os agentes públicos acusados de
corrupção sejam julgados fora do local
onde o crime ocorreu. Um privilégio
que, na avaliação dos membros do Ministério Público, impede o judiciário de
aplicar punições devidas a senadores e
deputados que praticam atos ilícitos.
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Posse do procurador-geral
Fernando Zardini

Promotores de Justiça recebem
certificado de vitaliciedade

Em 3 de maio de 2010, o procurador-geral de Justiça do MPES Fernando Zardini Antonio foi reconduzido ao cargo por mais dois anos. A
solenidade aconteceu no Centro de Convenções de Vitória, que ficou
lotado de promotores e procuradores, representantes dos três poderes,
autoridades religiosas, civis e militares. Durante o evento, o presidente
da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, destacou a postura do então
governador Paulo Hartung, que acolheu a vontade da maioria dos colegas de classe, nomeando o candidato mais votado entre os integrantes da lista tríplice. Ele aproveitou para frisar que o processo eleitoral
não apontou vencedores ou vencidos, mas sim membros do Ministério
Público
dispostos
a contribuir com a
chefia
ministerial.
Também foram empossados para os
cargos de subprocuradores-gerais de
Justiça Administrativo, Judicial e Institucional: José Marçal
de Ataíde Assi, Licéa
Maria de Moraes
Carvalho e Heloísa
Presidente da Aesmp discursa durante a
Malta Carpi.
solenidade

Quarenta e quatro promotores de
Justiça foram vitaliciados no quadro
do MPES durante
cerimônia realizada,
dia 19 de março de
2010, no auditório
da
Procuradoria-Geral de Justiça. Os
certificados foram
entregues pelo Conselho Superior do Ministério Público. O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, esteve presente na
solenidade e parabenizou os vitaliciados pela conquista profissional e contribuição para a construção do Ministério Público Capixaba, salientando que a cerimônia representou a consolidação de
suas carreiras. O ato de vitaliciamento está previsto na Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público e ocorre após dois anos ininterruptos de atividades dos promotores de Justiça, período em que são
observados pela administração superior do Ministério Público. Os
requisitos avaliados são aspectos de idoneidade moral, comportamento social, competência funcional, dedicação, disciplina, pontualidade e assiduidade.

Reunião dos
Conselhos
Deliberativo e
Fiscal da Conamp
Sempre envolvido com as atividades de classe,
o presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da
Rocha, participa ativamente das programações
da Conamp. Nos dias 26 e 28 de maio de 2010, ele
esteve na reunião dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Conamp. O encontro aconteceu durante
a programação do IX Congresso do Ministério
Público de Minas Gerais. Já, entre os dias 13 e
15 de setembro, a reunião foi em Brasília. Na
ocasião, o presidente da Aesmp presidiu, pela
primeira vez, a mesa do Conselho Fiscal que
examina movimentos contábeis e regularidade
nas contas da diretoria executiva do órgão.
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Ex-ministro
Sepúlveda
Pertence é
homenageado
na Conamp
O presidente da Aesmp, Almiro
Gonçalves da Rocha, esteve presente na reunião realizada em
13 de setembro de 2007, na cidade de Belo Horizonte/MG, que
prestou homenagem ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), José Paulo
Sepúlveda Pertence. Mineiro da
cidade de Sabará, o ex-ministro
desempenhou importantes trabalhos em prol da democracia,
com vistas no desenvolvimento
institucional do Ministério Público de sua cidade natal. Além
disso, ocupou os cargos de
procurador-geral da República,
vice-presidente e presidente do
STF, e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral por duas vezes.

Posse do
procurador de
justiça Josemar
Moreira
O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, deu as boas vindas
ao procurador Josemar Moreira, dia
30 de agosto de 2010, no auditório
da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória. O então governador
do Estado, Paulo Hartung, colegas
promotores e procuradores, familiares e convidados estiveram presentes
na solenidade. Para o presidente da
Aesmp, a ascensão funcional do Josemar deve-se à sua visão avançada da
realidade social, aliada à experiência
de trabalho na condução de assuntos
administrativos e institucionais.

Almiro
Gonçalves
é eleito
presidente do
Conselho Fiscal
da Conamp
Em 9 de dezembro de 2009, o presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da
Rocha, foi empossado como presidente do Conselho Fiscal da Associação
Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), onde permanecerá no cargo até 2012. Ele, que já fazia
parte do conselho desde 2008 pela
chapa “Forte e Unida”, passou a ter um
compromisso ainda maior com o com
o órgão que trabalha pelos interesses
da classe.

Assinatura do termo de posse

60º Encontro do Conselho Nacional dos CorregedoresGerais do Ministério Público dos Estados e da União

(à esquerda) o presidente da Conamp, César Matar Júnior; o presidente da
Associação do MP do Estado da Bahia, Jânio Peregrino Braga; o procurador
de Justiça Abraão Júnior, o ouvidor do MP do Estado de Goiás, Miranda
Coelho; o presidente da Associação Tocantinense do MP, Edson Azambuja;
o presidente da Associação Sergipana do MP, Deijaniro Jonas Filho; o
presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha; e o presidente da
Associação do MP do Estado do Acre, Ricardo Coelho de Carvalho

Nos dias 15 e 16 de maio de 2008 estiveram reunidos,
em Vitória, os corregedores-gerais do Ministério Público
da União e dos Estados com o objetivo de discutir problemas comuns entre os órgãos e membros do MP envolvidos diretamente na atividade correcional.

fora da comarca de atuação; entre outros assuntos.

Foram debatidos temas importantes como a estruturação do CNMP como direcionador das ações do Ministério
Público nacional no sentido da unificação das decisões a
serem tomadas; a vinculação do promotor de Justiça ante
a instauração de inquérito civil; o exercício do magistério

O encontro promoveu uma maior interação entre os
profissionais, e contribuiu para o aprimoramento e padronização dos procedimentos adotados no âmbito do
Ministério Público.

O presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha,
destacou a importância do evento para as corregedorias
do país, no sentido de proporcionar subsídios à atuação
dos corregedores.
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Confraternizações
de final de ano
Para compartilhar experiências e comemorar as vitórias, a Aesmp realizou festas de
confraternização no encerramento de todos os anos do quadriênio 2007/2011. Um
ótimo momento para reflexão e integração
dos promotores, procuradores, familiares e
funcionários da associação. Os eventos, na
Sede Social, foram animados pela chegada
do Papai Noel, que distribuía presentes para
as crianças. Já os adultos puderam degustar
deliciosos menus natalinos.

E V E N T O S S O C I A I S E C U LT U R A I S

Dia das Mães

Confraternização com aposentados

No quadriênio 2007/2011, os associados da Aesmp participaram de diversos eventos sociais.
As datas comemorativas passaram a ser mais observadas e festejadas. Tudo isso, com o objetivo
de promover integração entre os membros do MP e suas famílias.

Durante a gestão do presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, os promotores e procuradores que não estão mais na ativa puderam se reunir e relembrar momentos da época em que eles foram os personagens principais da
história do MPES. No quadriênio 2007/2011, as confraternizações aconteceram no restaurante Fogão de Lenha, na Praia do Canto, no Hotel Ilha do Boi, Novotel, Radisson Hotel,
Centro de Convenções de Vitória, entre outros locais. O presidente da Aesmp e o procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini, estavam sempre presentes.

Nesta nova fase, conduzida pelo presidente Almiro Gonçalves da Rocha, o primeiro evento
social realizado pela Aesmp foi um jantar de comemoração ao Dia das Mães, em 11 de maio de
2007, no restaurante Fogão de Lenha, na Praia
do Canto, na cidade de Vitória.
A importante data foi marcada por bate-papo, sorteio de brindes, entre outras atrações
que animaram os participantes. Em 2008, a comemoração foi em 16 de maio, no MS Buffet,
onde estiveram reunidas mais de 200 pessoas
para um badalado coquetel. Música ao vivo,
espaço para maquiagem e brindes da loja “O
Boticário”, incrementaram o evento. Já em 2009
e 2010, os convidados foram recepcionados no
Solarium do Hotel Ilha Boi em clima descontração e com um delicioso cardápio.

Dia dos Pais
Alegria e integração marcaram as festas
realizadas no quadriênio 2007/2011

Dia das Crianças
Na gestão do presidente Almiro Gonçalves da Rocha, o dia das crianças também
teve espaço no calendário de eventos. Os
filhos dos associados puderam participar
com seus pais, entre outros convidados,
de diversas brincadeiras e atividades de lazer na Sede Social da Aesmp, localizada na
Ponta da Fruta, em Vila Velha. Com o espaço
revitalizado, a festa está sempre garantida.

E V E N T O S S O C I A I S E C U LT U R A I S

O Dia dos Pais também é comemorado pela Aesmp. Entre os anos de
2007/2011, os eventos reuniram familiares e convidados na Sede Social da
entidade. Em 2008, a comemoração
teve o tema “Quem tanto nos amou,
que seu amor doou”. Para as festividades, foram realizadas diversas atividades esportivas como: parede de escalada, torneios de bocha, sinuca, totó
e futebol virtual. Na ocasião, os pais
também cuidaram da saúde. Foram
feitas ações preventivas de aferimento
pressão e dosagem de glicose. Já em
2010, a data foi comemorada com uma
saborosa feijoada na área de lazer do
Hotel Ilha do Boi.

Dia Nacional do MP

Jantares dançantes e reconhecimentos
foram algumas das atrações das festas que
aconteceram na Sede Social, em ambiente
bem decorado e cheio de glamour. Mais de
600 pessoas prestigiaram os eventos todos os
anos e puderam levantar brindes à entidade.
Em 2009, a secretária aposentada Maria
Anete Maurício foi homenageada durante o
evento por 30 anos de serviços prestados ao
órgão. Já em 2010, o presidente da Conamp,
César Mattar Júnior, recebeu merecido reconhecimento por seu íntegro trabalho.

Encontros culturais
A diretoria da Aesmp, quadriênio
2007/2011, promoveu diversos encontros
culturais logo no primeiro ano da gestão
do presidente Almiro Gonçalves da Rocha.
Para abrir a série, no mês de abril, o
evento teve o tema “Substituição Processual e a atuação do Ministério Público
no Processo Civil” e foi ministrado pelo
promotor de Justiça do Rio de Janeiro
Robson Renault Godinho; o segundo, em

O Dia Nacional do Ministério Público é
comemorado para destacar o trabalho destemido e corajoso realizado pelos profissionais
de todos os Estados brasileiros.

Brincadeiras e atividades recreativas
marcaram a data e fizeram a alegria dos
filhos dos associados

“Rumo a um
Código de Processo
Civil Coletivo – A
codificação das
ações coletivas no
Brasil” é ministrada
em Vitória
A convite da Eesmp, o mestre e doutor
pela PUC-SP Antônio Gidi, esteve no
Espírito Santo, em 2008, para ministrar
a palestra “Rumo a um Código de
Processo Civil Coletivo – A codificação
das ações coletivas no Brasil”. No país, já
foram publicados quatro anteprojetos
de Código de Processo Civil Coletivo.
O primeiro, entre os anos de 1993 e
2002. O professor Antônio Gidi é um
dos mais conceituados processualistas
brasileiros, radicado nos EUA.

Comemoração com requinte e bom gosto

No quadriênio 2007/2011, os membros
do MPE puderam comemorar o seu dia com
estilo e requinte. Nos quatro anos de gestão
do presidente Almiro Gonçalves da Rocha, o
dia 14 de dezembro foi mais que especial.
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O Presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves
da Rocha, com o diretor da Uniletra
Leonardo Lima Bortolini no auditório da
associação

maio, abordou “Nulidades Processuais na
atuação do Ministério Público no Processo Civil”, conduzido pelo desembargador
do Tribunal de Justiça de São Paulo José
Roberto dos Santos Bedaque.
Em junho, quem palestrou foi a professora Ada Pellegrini Grinover, com a
temática “Anteprojeto do Código de Processos Coletivos”. Por fim, em outubro, o
assunto foi finanças. Tema abordado pelo
consultor financeiro e diretor da Uniletra, Leonardo Lima Bortolini, na palestra
“Mercado de Ações”. Em Vitória, os encontros aconteceram no auditório da Aesmp.
Já os colegas dos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e Vila Velha receberam o coronel da reserva da Polícia
Militar do Espírito Santo (PMES), ex-secretário de Segurança Pública e Especialista
em Inteligência, José Nivaldo. Nas palestras, foi demonstrado que a atividade
de inteligência visa auxiliar a tomada de
decisões de caráter estratégico, tático e
operacional no âmbito das instituições
públicas e privadas. Além disso, ajuda a

(à esquerda) o procurador de Justiça Alexandre Guimarães; o presidente da Aesmp,
Almiro Gonçalves da Rocha; e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo
José Roberto dos Santos Bedaque durante
a palestra “Nulidades Processuais na Atuação do MP no Processo Civil”

desenvolver e auxiliar todo o trabalho
voltado para a inovação das instituições,
por meio de método e técnicas próprias.
Os promotores e procuradores do sul do
Estado assistiram à palestra dia 23 de novembro e os de Vila Velha no dia 30 do
mesmo mês.
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EVENTOS ESPORTIVOS

Membros do MP disputam torneios de
Futebol Society
Durante a gestão do presidente Almiro Rocha
Gonçalves, além dos eventos institucionais, sociais
e culturais, os promotores e procuradores capixabas
também participaram de torneiros nacionais de futebol society. Os eventos esportivos foram realizados
com o objetivo de promover a integração e o bem
estar físico das equipes.
Em 2007, a disputa aconteceu entre os dias 14 e
18 de novembro, em São Luís do Maranhão, com times das categorias “Master” (35 anos); “Supermaster”
(mais de 45 anos); e “Força Livre” (qualquer idade).
No ano seguinte, 2008, foi a vez da cidade de Bonito/MS receber as equipes para as disputas. O VII Torneio Nacional foi realizado entre os dias 12 e 16 de

No quadriênio 2007/2011 fomos agraciados com homenagens pelos trabalhos realizados frente
à Aesmp e, também, reconhecemos colegas que se destacaram por manterem uma postura
comprometida com o desenvolvimento desta entidade de classe.

Aesmp recebe
medalha
por serviços
relevantes à
sociedade

novembro e reuniu cerca de 40 associados da Aesmp
nas modalidades “Força Livre” e “Supermaster”.
Em 2009, a bola rolou em Brasília, de 4 a 6 de setembro. O torneio contou com a participação de aproximadamente 500 membros das associações de todo o país.
Já em 2010, o evento aconteceu entre os dias 12 a 15
de novembro, em João Pessoa, na Paraíba. A equipe
da categoria “Supermaster” da Aesmp ficou com o terceiro lugar. Os integrantes do MP Militar, do Trabalho
e da República também fizeram parte das equipes.
Os torneios nacionais são organizados pelas associações das cidades realizadoras em parceria com a
Conamp.

A Aesmp foi homenageada, na gestão
do presidente Almiro Gonçalves da Rocha, com a “Medalha Comemorativa do
IV Centenário do Ministério Público Brasileiro”. A solenidade aconteceu dia 25
de setembro de 2009, no salão Nobre do
Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, Bahia.
Um merecido reconhecimento pelo desenvolvimento de importantes serviços à
sociedade e à instituição.

O IV Centenário do Ministério Público Brasileiro reuniu colegas de todo o país

Presidente Almiro
Gonçalves é
homenageado
em sessão solene
da Assembleia
Legislativa do
Espírito Santo

“Supermaster” no torneio nacional realizado no ano de 2007, em São Luís do Maranhão

19

HOMENAGENS

Em solenidade de homenagem ao MPES na
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, o presidente Almiro Gonçalves da Rocha recebeu a
Ordem do Mérito Domingos Martins pelas mãos
da ex-deputada estadual Aparecida Denadai. O
reconhecimento foi feito dia 26 de novembro de
2007, primeiro ano de sua gestão frente à Aesmp.
A entidade foi apontada como transparente, séria,
e comprometida com a justiça e verdade.
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HOMENAGENS

COMUNICAÇÃO
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Informativo
“Aesmp em Foco”

O promotor aposentado Lourival do Nascimento é homenageado,
em 2010, por trabalhos prestados ao MP durante 14 anos de carreira

A direção da Eesmp presta homenagem à ex-procuradora-geral de
Justiça do MPES Catarina Cecin Gazelle no ano de 2007

No ano de 2009, o procurador Sócrates de Souza foi
homenageado pelos relevantes serviços prestados na Sede
Social da Aesmp

A promotora de Justiça Arlinda Maria Barros Monjardim e o presidente
da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha, com a procuradora de Justiça
Miriam Silveira (à direita), em sessão solene de homenagem pela sua
aposentadoria após 33 anos dedicados ao MPES. O evento foi realizado,
dia 21 de março de 2011, na Procuradoria-Geral de Justiça

Na gestão do presidente Almiro Gonçalves da Rocha, o informativo da
associação passou a se chamar “Aesmp em Foco”. A publicação ganhou
remodelações gráficas e de conteúdo. Além de apresentar um layout
mais moderno em seu projeto gráfico, passou a contar com novas seções
de entrevistas, artigos, informações gerais e eventos. Entre algumas das
personalidades entrevistadas, no quadriênio 2007/2011, destacamos:
o promotor de Justiça de Santa Catarina e ex-coordenador nacional da
campanha “O que você tem a ver com a corrupção?”, Affonso Ghizzo Neto;
o ex-presidente da Conamp José Carlos Cosenzo; o senador Demóstenes
Torres; o promotor de Justiça Izaias Antônio de Souza; além dos
concorrentes ao cargo de procurador-geral de Justiça do MPES: Catarina
Cecin Gazele, Evaldo Souza, Fernando Zardini Antonio e Jonaci Herédia
Silva, Marcos Antônio Rocha Pereira e Zenaldo Baptista de Souza, entre
outros colegas. Também nas eleições para o Governo do Espírito Santo,
em 2009, o “Aesmp em Foco” ouviu os candidatos Renato Casagrande,
Luiz Paulo Vellozo e Brice Bragato.

Site Aesmp
Desde 2008, está mais fácil obter informações
sobre as atividades da Aesmp por meio do www.
aesmp.org.br. Agora, os internautas tem acesso
a um conteúdo dinâmico. A página passou a
oferecer notícias e informações de maneira
mais direcionada aos membros do Ministério
Público. Com poucos cliques, é possível acessar
o clipping com arquivo de notícias relevantes
para a classe. Cada associado tem uma senha
pessoal de acesso à área restrita do site.

Aesmp homenageia o promotor e ex-diretor
da Eesmp, Marcelo Zenkner, pela defesa do
ensino de qualidade e interesses da classe

Ex-presidente da Aesmp, Luiz Carlos Nunes,
recebe placa de homenagem das mãos do
promotor e ex vice-presidente da Aesmp
Eder Pontes da Silva no ano de 2007

Em 2007, o diretor-geral da FDV, Antônio José
Ferreira Abicair, recebe placa de homenagem
da Aesmp pelas mãos da promotora de
Justiça Sandra Lengruber da Silva

Site da Aesmp ganha novo layout

Canal Transparência
Agora, os associados podem acessar a prestação de contas pelo site
da Aesmp. As informações, que antes eram enviadas por correios,
podem ser visualizadas a qualquer hora e lugar. Verifique nosso
balanço financeiro mensal de abril de 2007 a dezembro de 2010.
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1)Requerimento administrativo de pagamento da
verba de auxílio-saúde aos aposentados do
MP;
1.1)Recurso administrativo contra decisão
que negou a extensão do auxílio-saúde aos
aposentados;
1.2)Mandado de segurança contra decisão
que negou a extensão do auxílio-saúde
aos aposentados – Concessão de
Liminar:25.06.08 – Julgamento de mérito,
garantindo o direito ao auxílio saúde a
todos os membros aposentados do MP –
22.01.09;
2) Requerimento de extensão do benefício do
auxílio-alimentação aos membros aposentados
do MP – Protocolo 13202-2010;

REQUERIMENTOS
ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
7) Requerimento de regularização do pagamento
de férias indenizadas aos membros do MP,
objetivando decisão com efeito vinculativo –
decisão favorável em 03.08.2010;
8) Requerimento de incidência de correção
monetária e juros de mora, na ordem de 1%,
sobre as parcelas do “abono variável” –
decisão favorável;
9) Ação Cautelar de Protesto contra o Estado
do Espírito Santo e o Instituto de Previdência
e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM),
visando
resguardar direitos
quanto a
preservação, reparação, compensação ou
restituição das contribuições previdenciárias
que vem sendo recolhidas sob o regime do art.
40, Parágrafo 14, da CF;

3) Requerimento do pagamento de diferenças
remuneratórias do recálculo da PAE em face
da inclusão do auxílio moradia – protocolo:
16.08,2010 – Decisão: “Reconheço o direito
à percepção das diferenças correlatas ao valor
do auxílio-moradia não incorporado a PAE
no período de 03.09.94 a 30.09.98” – data:
16.08.2010;

10) Ação Ordinária em face do Estado do Espírito
Santo, requerendo o pagamento retroativo
entre os vencimentos efetivamente recebido
no período de 01. 01.2005 a 01.07.2006, e
os subsídios fixados pela Lei Federal 11.1432005 data 10.12.2009 – 2. Vara dos Feitos da
Fazenda Pública – Perdeu objeto em virtude de
projeto de Lei Aprovado pela ALES e sancionada
pelo Governador;

4) Requerimento objetivando correta aplicação
ao disposto no art. 92, II, “O”, da LC 95/97 –
Protocolo 13201 – decisão: Defiro o pedido
formulado para dar nova interpretação ao art.
92, II , “O”, devendo a ajuda de custo em
questão ter como referência a partir da presente
decisão, o subsídio percebido pelo membro da
instituição após a nomeação ou promoção”decisão parcialmente favorável;

11) Requerimento administrativo sobre a
retenção de verbas previdenciárias quanto
aos pagamentos feitos com base no art. 92,
I c (gratificação de ferias) e II (gratificação
de função; f (gratificação de magistério); g
(cumulação de promotorias); h (gratificação de
comissão de concurso) da LOMP;

4.1) Requerimento objetivando a retroatividade
dos efeitos da decisão a exatos cinco anos
de sua prolação – Protocolo 27807/2010;
5) Requerimento objetivando pagamento de
diárias sem o limite de três contido no ato
891, bem como pagamento de diárias aos
Promotores ainda que substitutos – Protocolo
16163/2007
5.1) Recurso contra decisão que negou
ampliação de pagamento de diárias aos
membros titulares e a concessão de tal
verba aos seus membros substitutos –
protocolo 34497/2007;
6) Requerimento de suspensão da exigibilidade
dos valores relativos a imposto de renda sobre
o abono permanência e a restituição dos
valores já recolhidos. Protocolo 35509-2009
– decisão: “Determino a imediata cessação
da incidência do imposto de renda sobre o
abono de permanência bem como a restituição
dos valores descontados indevidamente neste
exercício” – data: 14.10.2009;

12)Requerimento administrativo para a prestação
do auxílio alimentação por meio de ticket
alimentação e refeição - Indeferido – Protocolo
31290-2007;
13) Requerimento pleiteando concessão de bônus
de 17% a contagem de tempo de serviço
dos membros do MP do sexo masculino –
Protocolo 43620-2010 – O IPAJM em decisão
administrativa reconheceu o direito de aplicar
o bônus de 17% sobre o tempo de serviço
prestado na condição de membro do MP, até
15 de dezembro de 1998, no âmbito do ES
– Previdência quando da contagem de tempo
de serviço de contribui;ao para aposentadoria –
decisão 23.12.2010;
14) Ação Ordinária em face de Icatu Hartford Cia
de Seguros – proc. 024.070.235.320 – Julgada
procedente;
15) Requerimento de concessão de folga
remuneratória de membros do MP que
trabalham em plantões e recesso judiciário;

16) Requerimento administrativo pleiteando
apoio financeiro aos membros do MP que
desejavam participar do Congresso nacional
em Florianópolis, materializada no pagamento
de diárias, despesas de transporte e valor de
inscrição – Protocolo 18801-09;
17) Submetida a apreciação do PGJ proposta
de ampliação das disposições referentes
as prerrogativas do MP-ES, no sentido da
intervenção do PGJ, como assistente simples
em demandas ajuizadas em face de atos
praticados por seu órgão de execução;
18)Requerimento de concessão de indenização
de férias não gozadas – Protocolo 18922009
– Decisão administrativa deferiu o pedido e
autorizou indenização de um período de férias,
em cinco parcelas;
19) Manifesto de apoio ao pedido de pagamento
de gratificação pelo exercício cumulativo de
cargos-funções – protocolo 52228-2010;
20) Requerimento de construção de vagas de
estacionamento para aposentados e membros
do MP, em serviço – protocolo 6055-2011;
21) Interpelação judicial em face de Elio Ferreira
de Matos Junior e Fernanda Lyra Nunes de
Araújo, em virtude de afirmações ofensivas
à membros do MP em petição constante
nos autos da ação judicial em tramitação na
comarca de Guarapari;
22)Interpelação em face de Manaira Medeiros e
Jornal Século Diário;
23) Manifesto de apoio a manutenção da
resolução 012/2004, que fixou critérios gerais
para lotação de Promotoras de Justiça durante
o período de aleitamento materno;
24) Requerimento de correção de status jurídico
de membros aposentados do Ministério
Público – protocolo 50281/2009;
25) Requerimento de definição de calendário de
pagamento da PAE, bem como pagamento
de parcelas mais expressivas , tendo em vista
elevado montante do crédito;
26) Medida judicial de protesto, para resguardar
direitos a percepção de diferença de subsídios
por atuação de promotores de Justiça em
entrância superior, objetivando interromper
prazo prescricional;
27) Requerimento que objetiva o pagamento de
diferença de subsídio, em favor de promotor
substituto, por atuação em entrância superior –
Protocolo 3049-2011.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notas de
repúdio
· Nota de repúdio nos jornais “A Tribuna” (16/08/2010) e “ES Fato” de Cachoeiro do Itapemirim (17/08/2010)
por injustificável conduta do prefeito de Cachoeiro do Itapemerim,
Carlos Castiglione, contra o promotor de justiça Cleto Vinícius Vieira
Pedrollo, dia 29 de julho do mesmo
ano, conforme matérias veiculadas
em diversos meios de comunicação
da região sul do Espírito Santo.

• • •

· Nota de repúdio em defesa do
promotor de Justiça Gino Martins
Borges Bastos devido à matéria
veiculada no jornal “A Tribuna”, página 35, dia 25 de julho de 2009. À
injustificada declaração do prefeito
de Guaçuí, Wagner Rodrigues, que
atingiu as prerrogativas institucionais do promotor.

No encerramento de nossas atividades frente à Aesmp no quadriênio 2007/2011,
agradecemos aos colegas pela confiança dispensada e por compartilharem conosco
esta jornada.
Durante estes quatro anos, foram muitos os desafios enfrentados, mas superados pelas gratificantes vitórias. Muitos desejos dos associados foram atendidos, obras importantes concluídas, sonhos que acompanharam outras gestões também foram realizados.
O misto de alegria e tristeza que paira em nossos corações justifica-se com a experiência adquirida e o momento de deixarmos o comando desta entidade tão importante para
o desenvolvimento do Ministério Público de nosso Estado. Saímos com a certeza de dever
cumprido e de termos dado o melhor de nós nesta gestão.
Para a execução de nosso trabalho, destacamos que a aproximação dos associados
foi de importância ímpar. Afinal, são vocês que norteiam as prioridades e necessidades a
serem tratadas pela Aesmp. Estejam sempre por perto...
Somos gratos, igualmente, aos nossos funcionários que com dedicação e amor conduziram as suas atividades ao longo desses anos, aos parceiros de administração, da diretoria-executiva, dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, e de outros departamentos. O trabalho
competente de vocês foi imprescindível para chegarmos até aqui.
Aos que perfilharam no mesmo ideário e aqueles que, apontando deficiências, contribuíram para o crescimento e aperfeiçoamento de nossa administração, registramos,
também, nosso muito obrigado!
Em que pesem as dificuldades e os desafios que nos foram opostos, com serenidade,
perseverança e fé inquebrantável, soubemos empreender a boa luta, alçando destacados
êxitos em muitas frentes.
Na construção de caminhos e definição de prioridades, realizamos um conjunto de
ações direcionadas pelo trabalho responsável, ético e transparente, que nos permitiu reverter cenários adversos e avançar em conquistas. Foi um período de sérios desafios, porém, producente, com muitas realizações detalhadas no bojo deste relatório.
Desejamos a nova diretoria muito sucesso, vitórias e união. Estaremos sempre à disposição para contribuir com o crescimento da Aesmp e fortalecer a nossa classe.
Cordialmente,
Presidente| Almiro Gonçalves da Rocha
1º Vice-presidente| João Alberto Calvão Gonçalves
2º Vice-presidente| Gustavo Senna Miranda

• • •

1º Diretor Administrativo| Licéa Maria de Moraes Carvalho
2º Diretor Administrativo| Gilberto Morelli Lima

· Nota de repúdio em defesa do promotor de Justiça eleitoral de Linhares e Sooretama Luciano da Costa
Barreto, publicada no jornal “O Pioneiro”, em 4 de dezembro de 2008,
às nefastas declarações prestadas
pelo advogado Jayme Henrique dos
Santos em desfavor do promotor.

1º Diretor Financeiro| Arlinda Maria Barros Monjardim
2º Diretor Financeiro| Marcello Souza Queiroz
Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Luciano da Costa Barreto

Eder Pontes da Silva

Alcides do Amaral Semblano

Cleber Afonso Barros da Silveira Filho

Salvador Bonono

Sandra Lengruber da Silva

Jerson Ramos de Souza

Luzia Aparecida de Freitas Volpato

Franklin Gustavo Botelho Pereira

Vanessa Monteiro Fraga
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