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Diretoria 
BIÊNIO 2011/2013

Jerson Ramos de Souza (1º Diretor Administrativo), Josemar Moreira (Conselho Deliberativo), Adenildo 
Antônio Lucchi (Conselho Deliberativo – interior), Maria Beatriz Renoldi Murad Vervloet (Conselho Fiscal), 
Marcello Souza Queiroz (Presidente), Patrícia Calmon Rangel (Conselho Deliberativo), Sandra Maria Ferreira 
de Souza (Conselho Fiscal), Eder Pontes da Silva (Conselho Fiscal*), Jéferson Ribeiro Gonzaga (Conselho 
Deliberativo – interior), Cláudia Torres Sasso (Conselho Fiscal), Gercino Rodrigues Freitas (Conselho Fiscal) e 
Alcides do Amaral Semblano (2º Diretor Administrativo - In Memoriam)

*Afastou-se do Conselho Fiscal da AESMP por ser nomeado Procurador-Geral de Justiça do MPES



03

Palavra do Presidente

A AESMP, fundada em 21/04/1961, é formada por pessoas 

unidas por ideais e por fraternidade. Desde a sua criação, ela 

tenta avançar em direção ao crescente respeito à cidadania e 

assumiu como uma de suas metas, a tarefa de zelar pela ética, 

pelos direitos e pela probidade contribuindo para o aumento 

da confiança depositada pela sociedade nas instituições 

defensoras da Justiça.

Cumprindo a determinação de seu estatuto, o Relatório de 

Atividades 2012/2013 da Diretoria da Associação Espírito-

Santense do Ministério Público (AESMP) descreve as ações 

desenvolvidas pela gestão da Diretoria 2011/2013 ao longo 

do período citado. Os resultados alcançados refletem o apoio 

e o trabalho de muitos colaboradores que vêm se dedicando 

aos projetos desta Associação.

A maioria das ações desenvolvidas pela atual Diretoria exigiram persistência, alto grau de conhecimento técnico e, 

sobretudo, investimentos que geraram resultados e impactos positivos. A credibilidade da Associação reflete-se 

nas ações desenvolvidas, nas parcerias estabelecidas, nos resultados alcançados e nas metas finalizadas.

Desta forma, a atual Diretoria da AESMP tem buscado direcionar suas ações para cumprir os objetivos 

estratégicos de uma gestão participativa. Tem procurado avançar em direção à adoção de medidas que possam 

promover ganhos de eficiência e de qualidade nos serviços oferecidos por ela e que, indiretamente, possam 

agregar maior efetividade à intervenção do parquet, na defesa da ordem jurídica, da classe e dos interesses sociais.

O objetivo deste relatório é descrever as atividades que delinearam o quadro de transformação e de 

aperfeiçoamento pelo qual passa a AESMP sinteticamente.

Marcello Souza Queiroz

Presidente da AESMP 2011/2013
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Arraial Solidário é promovido pela AESMP

A Associação Espírito-Santense do Ministério 

Público (AESMP) realizou mais uma edição de 

sua tradicional Festa de São João. O evento 

aconteceu na Sede Social da AESMP, em Ponta 

da Fruta - Vila Velha, no dia 07 de julho de 

2012.

Com o tema Arraial Solidário, brincadeiras 

foram realizadas. Comidas e bebidas típicas 

foram servidas aos convidados. A animação da 

festa ficou por conta da Banda Forró 

Comichão. 

No dia do arraial, a Campanha do Agasalho, 

promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), teve o apoio da AESMP. Os associados 

contribuíram levando doações.

AESMP promove almoço do Dia das Mães 

O dia das mães foi comemorado pela 

Associação Espírito-Santense do 

Ministério Público (AESMP) no dia 19 

de maio de 2012, na sede social da 

entidade, em Ponta da Fruta, Vila Velha. 

O tradicional evento reuniu associados, 

familiares, amigos, colaboradores e 

c o nv i d a d o s ,  e m  u m  a m b i e n t e 

harmônico e descontraído.

Imagem geral do Dia das Mães
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AESMP comemora o Dia das Crianças 

A Associação Espírito-Santense do Ministério 

Público (AESMP) promoveu o tradicional 

evento do dia das crianças no dia 06 de outubro 

de 2012, na sede social da entidade.  A festa 

reuniu associados, familiares, colaboradores, 

amigos e convidados. As crianças se divertiram 

com as seguintes brincadeiras: paintball, 

slackline, raspadinha, gincana, atividades na 

piscina e espaço kids. Pipoca, algodão-doce, 

picolé e outras guloseimas foram distribuídos 

na festa. 

Encontro dos associados aposentados 

A Diretoria da AESMP promoveu a confraternização 

dos associados aposentados nos meses de fevereiro, 

julho e novembro de 2012. Realizados na sede 

administrativa, os encontros reuniram os colegas 

inativos, os familiares e os pensionistas num clima de 

alegria e de descontração. Os próximos encontros 

ocorrerão no ano de 2013.

Imagem geral do Dia das Crianças 
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Festa de Natal e do Dia Nacional 

do Ministério Público

No dia 08 de dezembro de 2012, a 

AESMP promoveu o almoço 

natalino entre os seus associados. 

O jantar dançante, comemorando 

o Dia Nacional do Ministério 

Público, ocorreu no dia 14 de 

dezembro (mesma data em que se 

comemora nacionalmente o dia 

do MP). Os encontros reuniram 

Promotores e Procuradores de 

Justiça, familiares, pensionistas, amigos e convidados. 

AESMP promove 1º Torneio de Tênis 

A Associação Espírito-Santense do Ministério 

Público (AESMP) promoveu o 1º Torneio de Tênis 

entre os seus associados e os seus familiares. O 

evento esportivo foi realizado na Quadra Zé 

Aparecido, em Jardim Camburi, entre os dias 23 e 

24 de novembro de 2012.

O torneio foi organizado no sistema de chaves (A e 

B). O árbitro escolhido foi José Aparecido de 

Souza. O objetivo dos organizadores é incentivar a 

prática da modalidade esportiva entre os associados 

e os seus familiares. 

Festa: Dia Nacional do Ministério Público

Foto: Octavio Bastos
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AESMP forma Comissão 
de Defesa das Prerrogativas dos 

Promotores e Procuradores de Justiça

A AESMP formou a Comissão Permanente de Defesa das Prerrogativas dos Membros do MPES. Ela é composta 
pela Procuradora de Justiça Maria Auxiliadora Freire Machado (Presidente) e pelos Promotores de Justiça: Samuel 
Scardini Filho, Euclésio Ribeiro da Silva, Marcelo Paiva Pedra e Bruno Araújo Guimarães.

Convênios firmados em 2012 

No	dia	31	de	agosto	de	2012,	 foi	 �irmado	convênio	
com	a	Casa	do	Silencioso,	proporcionando	descontos	
que	variam	entre	5%,	10%	e	15%	nos	produtos	de	
serviços	 automotivos.	 São	 oferecidos	 diversos	
produtos,	 entre	 eles	 citam-se:	 silenciosos,	 molas,	
alinhamento	 de	 direção,	 balanceamento	 de	 rodas,	
serviços	 de	 suspenção	 e	 de	 freios,	 amortecedores,	
catalisadores	 baterias,	 pastilhas	 de	 disco	 de	 freio,	
rolamento,	óleo/troca	de	óleo,	peças	e	componentes	
de	 suspenção,	 rodas	 esportivas,	 pneus	 e	 itens	
promocionais.	

Buscando 	 o ferecer 	 bene f ı́ c i os 	 e 	 serv i ços	
odontológicos	aos	seus	associados,	a	AESMP	�irmou	
convênios	 com	 as	 empresas	 Acerta	 Odontologia	
Integrada	e	o	Studiondoto	Estética	e	Saúde	Bucal.	

A	 assinatura	 de	 convênios	 entre	 a	 AESMP	 e	 as	
empresas	 Transporte	 Executivo	 (TE)	 e	 VIP	
Transportes	Executivos	busca	oferecer	mais	conforto	
e	comodidade	aos	seus	associados.

A	AESMP	assinou	convênio	com	o	 Instituto	de	Educação	Superior	Latino-Americano	 (IESLA)	para	
proporcionar	aos	seus	associados	e	aos	seus	familiares	 	 	aperfeiçoamento	e	crescimento	na	carreira	
pro�issional.	

	 O	contrato	�irmado	entre	a	AESMP	e	a	Rede	Gazeta	representa	uma	conjugação	de	esforços	
	 				buscando	proporcionar	descontos	nos	serviços	prestados	pela	conveniada.

T E L : 3 0 4 1 -7 0 0 0
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Nota de esclarecimento
No dia 25 de maio de 2012, a Diretoria da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) 
divulgou nota de esclarecimento aos jornais A Gazeta e A Tribuna. O objetivo foi prestar apoio aos Promotores 
de Justiça João Alberto Calvão Gonçalves e Claudine Rodrigues Pimenta, em atuação, respectivamente, perante a 
14ª e a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, nos autos do Inquérito Policial e da Ação Penal referentes 
ao crime de pedofilia em colégio particular de Vila Velha/ES.

A AESMP destacou que os mencionados Promotores de Justiça, atuantes nos procedimentos descritos, agiram de 
acordo com seu livre convencimento, dentro dos parâmetros da legalidade. No exercício de suas funções, eles 
sempre dignificaram o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Novas impressoras e computadores 

No mês de maio de 2012, a AESMP investiu em novas impressoras e computadores para melhorar o trabalho dos 
setores... e a impressão de documentos. 

Reunião para melhoria do cartão Vale Mais 

No dia 31/10/2012, as gestoras do contrato do cartão Rede Mais, Arilda Ferreira Rocha (Gerente de Recursos 
Humanos do MPES) e Fabíola Romão (setor financeiro do MPES), reuniram-se com o Presidente Marcello Souza 
Queiroz, Patrícia Amorim (Consultora Comercial do cartão Vale Mais) e Kariston Xavier (advogado) para 
verificarem a possibilidade de melhoraria na amplitude de estabelecimentos comerciais do cartão Rede Mais.

Na reunião, decidiu-se que seria enviada uma relação de estabelecimentos comerciais para se verificar as parcerias 
existentes com o referido cartão.
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A Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) realizou Assembleia-Geral Extraordinária 
com os seus associados no dia 18 de abril de 2012, na 
sua sede administrativa. O objetivo da Assembleia foi 
discutir os valores de seguro de vida contratado pela 
AESMP no ano de 2006, junto à Cia Unibanco Aig 
Seguros & Previdência.

Referente ao mesmo assunto, outra Assembleia-Geral 
foi realizada no dia 22 de julho de 2012, na 
Procuradoria-Geral de Justiça. Durante a reunião, foi 
debatido o seguinte item: posição dos associados 
acerca da apresentação de proposição da reforma 
administrativa do Ministério Público Estadual, com 

vistas à redução do número de entrâncias, com as 
seguintes opções: 

 a) manter o sistema atual 
 b) adotar um sistema com entrância única, 

respeitando o quesito antiguidade de 
classe.

Na data de 07 de dezembro de 2012, a AESMP realizou 
uma outra  Assemble ia -Gera l  em sua  sede 
administrativa, para informar o índice de reajuste que 
havia sido aceito pela Unimed e deliberar sobre uma 
nova formatação do referido contrato. A nova tabela 
do Plano Vitoriamed teve reajuste de 13,77%.

AESMP realiza Assembleia-Geral Extraordinária 

Pintura:
Sede social (em geral);
Meios-fios do jardim;
Vagas de estacionamento

Troca:
Lâmpadas do salão de festas;
Bomba do toboágua e da baleia (brinquedos das 
crianças)

Manutenção:
Aparelhos de ar-condicionado e adequação da parte 
elétrica para favorecer a economia de energia para 
melhor funcionamento dos mesmos;
Banheiro masculino e troca das válvulas mictórias

Instalação:
Interfone;
Motor do portão eletrônico; 
PABX;
8 Tvs;
Antena (para melhor recepção coletiva dos apartamentos)

Criação:
Uma varanda ao lado do salão de festa e corrimão;
Instalação de uma porta de vidro no salão de festa 
(frente para a piscina);
Reforma do jardim (salão de festa);
Extintores de incêndio;
Aterro, gramado e criação de um pomar (uso de 
espécies) na parte (fundo) do campo de futebol;
Lavanderia (máquina de lavar e secadora)

Sede social: serviços efetuados em 2012 

Para facilitar a autorização de exames que dependam de auditoria 
médica, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
conta com o apoio da funcionária da Unimed Rozinete Caliari 
Luchi, que se encontra disponível na entidade todas as quartas-
feiras, das 14h às 17h30, exclusivamente, para atender aos usuários 
do plano com a autorização dos procedimentos. Esta é mais uma 

       das conquistas da Diretoria da AESMP 2011/2013, com o objetivo de oferecer a seus associados 
              uma maior comodidade.10
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Telefonia móvel
Parceria entre a AESMP e a empresa de telefonia móvel de junho a dezembro de 2012

1) Total de 120 atendimentos;

2) O índice de resolução de conflitos alcançou 100% com a operadora VIVO no âmbito 
administrativo (até a instância máxima – ANATEL);

3) Atingiu-se 50 aparelhos entre trocas e linhas novas;

4) Houve um crescimento aproximado de 5% na quantidade de linhas da AESMP;

5) Negociou-se com a operadora uma redução de custos de internet e de intragrupo;

6)  Foi feita uma negociação de novos aparelhos para a AESMP (no plano de venda subsidiada). 
Essa negociação permitiu que se alcançasse um desconto de 80% nas linhas selecionadas pela 
VIVO quando possuíssem o tempo necessário para a troca.

Antiga sede administrativa 
(Ed. Heitor Lugon, Centro de Vitória - Cidade Alta)

Reforma da sala 704 onde funcionava o consultório odontológico para escritório;
Salas 901/902 (pintura, troca de piso e reforma de banheiro);
903/ 904/905 (individualização, troca de piso, construção e/ou reforma de banheiro)
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AESMP protocola termo complementar para 
preservação do meio ambiente na sede social

A AESMP, preocupada com a preservação ambiental de uma região localizada nos fundos da sua sede social, 

protocolou um plano de recuperação de área degradada no IEMA, o qual recebeu o número 44222815. Para 

adequar a sua implantação, a atual Diretoria protocolou um termo complementar em 09/08/2012, visando 

alcançar um melhor desenvolvimento nas plantas ali existentes.

No dia 04/12/2012, o IEMA enviou à AESMP o ofício nº 375-2012 – GRM/DT/IEMA para informar que as 

sugestões apresentadas no termo complementar atendiam o que era exigido pelo órgão.
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AESMP presente em inauguração da Promotoria 
de Justiça de Jerônimo Monteiro

Construído para facilitar o acesso, o novo prédio da Promotoria de Justiça de Jerônimo Monteiro foi inaugurado 
no dia 10/10/2012. O objetivo é levar aos cidadãos, aos membros, aos servidores e aos funcionários do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo (MPES) um maior conforto e uma maior praticidade. 

O Presidente da AESMP (Marcello Souza Queiroz), o Governador do Estado (Renato Casagrande), o 
Procurador-Geral de Justiça (Eder Pontes da Silva) e outras autoridades do Executivo, do Legislativo e do 
Judiciário do Espírito Santo participaram da inauguração.

AESMP participa de seminário sobre 
universalização do saneamento básico 

Do dia 19 ao dia 21/09/2012, o seminário “O Papel do Ministério Público e do Judiciário para a Universalização 
do Saneamento” aconteceu na Pousada Eco da Floresta (BR 262, km 96, Domingos Martins). O evento contou 
com o apoio da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) e da Escola de Magistratura do 
Espírito Santo (EMES). O evento teve como objetivo, debater o saneamento básico e sua interconexão com 

outras políticas públicas e, assim, definir as estratégias de atuação 
para alcançar a acessibilidade universal a esse direito. O encontro 
foi voltado para Juízes e Membros do MPES, atuantes nas áreas 
do Meio Ambiente, Saúde, Defesa do Consumidor e Defesa do 
Patrimônio Público. 

O seminário foi promovido pelo Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo (MPES), via Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF),  Centro de Apoio 
Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (CAPS), 
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio 
Público (CADP) e Centro de Apoio Operacional 
de Defesa do Consumidor (CADC).
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II Simpósio de Memória Institucional do MPES 
contou com parceria da AESMP

No dia 25 de outubro de 2012, entre 13h e 17h30, 
aconteceu o II Simpósio Capixaba de Memória 
Institucional no auditório da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ). O evento foi uma iniciativa do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
(MPES), via Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF). 

O simpósio contou com a parceria da AESMP e teve 
como públicos-alvo instituições públicas e privadas,  
profissionais de áreas afins, acadêmicos, servidores e 
colaboradores do MPES. A palestrante foi Andréa 
Cristina de Barros Queiroz, funcionária da UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ela falou 
sobre: “A Memória Institucional: uma questão de identidade e de políticas de preservação e de disseminação dos 
seus acervos”.

AESMP esteve presente no lançamento da 
campanha Mais Educação Infantil

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) esteve representada pelo seu Presidente 
Marcello Souza Queiroz no lançamento da campanha “Mais Educação Infantil”. O lançamento foi uma iniciativa 
do Ministério Público Estadual (MPE), via Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (CAPE). O evento foi realizado no dia 24 de setembro de 2012, no auditório da Procuradoria-Geral de 
Justiça.

Além do Presidente da AESMP, compuseram a 
mesa de honra: Eder Pontes da Silva (Procurador-
Geral de Justiça), Fabíula de Paula Secchin 
(Promotora de Justiça e dirigente do Cape) e Janiner 
Matar Pereira de Castro (gerente de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, representando a 
Sedu - Secretaria de Estado da Educação).

A campanha visa incluir 100% das crianças com 
idade entre 4 a 5 anos de idade na pré-escola, 
conforme determina a Emenda Constitucional 
59/2009.
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Campanha “O que você tem a ver com a 
corrupção?” conta com parceria da AESMP

No dia 30 de julho de 2012, a Associação Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) reafirmou sua parceria com a campanha “O que você 
tem a Ver com a Corrupção? – Voto Consciente - Eleições 2012”, 
promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

O Termo de Parceria e de Cooperação, celebrado entre a AESMP e o 
MPES, foi assinado no Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do 
Estado do Espírito Santo. O objetivo é a conscientização do cidadão  
quanto às boas práticas eleitorais e aos efeitos nefastos da corrupção 
eleitoral, com foco no combate à compra de votos e no uso da máquina 
pública nas eleições e no financiamento irregular de campanhas eleitorais.

AESMP presente no Workshop 
promovido pelo MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parceria 
com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), 
realizou o Workshop "Os Pressupostos de Admissibilidade dos 
Recursos Extraordinário e Especial - Prática" no dia 15 de junho 
de 2012, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. O 
Presidente da AESMP, Marcello Souza Queiroz, marcou presença 
no evento. 

Caminhada pela paz reúne três mil pessoas

A “Caminhada pela Paz” contou com a presença do Presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP), Marcello Souza Queiroz. Promovida pelo Ministério Público Estadual (MPES), o evento 
aconteceu no dia 09 de dezembro de 2012, na Orla da Praia de Camburi, em Vitória, reunindo aproximadamente 
três mil pessoas.

A caminhada é mais uma ação da campanha “Conte até 10. Paz. Essa é a atitude”, promovida pela Estratégia 
Nacional de Justiça & Segurança Pública (ENASP) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para 
reverter os altos índices de violência no país.

O evento contou com a presença de esportistas e personalidades capixabas, tais como: a artista Elisa Lucinda 
(subiu no trio elétrico e deixou a mensagem pedindo paz entre as pessoas), grupos musicais e culturais, Projeto 
 Manguerê, Denise Pontes, Junior Bocca e Fábio Carvalho.

Assinatura do Termo de Cooperação
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AESMP presente em posse de nova 

Procuradora do MPES

O Colégio de Procuradores do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo recebeu uma nova integrante no 
dia 30/08/2012. A Promotora Maria Auxiliadora Freire 
Machado foi empossada como Procuradora de Justiça do 
Estado do Espírito Santo no Auditório Edson Machado, 
na sede da Instituição. 

A cerimônia foi presidida pelo Procurador-Geral de 
Justiça, Eder Pontes da Silva, e contou com a presença do 
Presidente da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP), Marcello Souza Queiroz, 
entre outras autoridades. 

Além do Presidente da AESMP e do Procurador-Geral de Justiça do MPES, prestigiaram a solenidade: o 
Governador do Estado, Renato Casagrande; o Comandante-Geral da Polícia Militar, Ronalt William de Oliveira; o 
Desembargador do TJES José Paulo Calmon Nogueira da Gama; os integrantes do Colégio de Procuradores; 
Promotores e Procuradores de Justiça; familiares; amigos; entre outros.

AESMP marca presença em campanha do MPES 
“De olho na validade”

O Presidente da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP), Marcello Souza Queiroz, 
participou do lançamento da campanha “De olho na 
validade”. 
 
O lançamento aconteceu no dia 17 de maio de 2012, na 
Promotoria de Justiça de Vila Velha. A iniciativa foi do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), 
em parceria com o Centro de Apoio de Defesa do 
Consumidor (CADC).

A campanha teve como objetivo acelerar a troca de 
produtos com validade vencida e melhorar a qualidade do 

       serviço prestado aos consumidores. Os clientes terão os direitos garantidos pelo Código de Defesa do 
             Consumidor após constatarem a ausência da validade e do vencimento nos produtos depois que 
                passarem pelos caixas.
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AESMP participa de reunião com o Banestes e de 
evento sobre Royalties do Petróleo

O Presidente da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP), Marcello Souza Queiroz, 
reuniu-se com representantes do Banestes na manhã 
do dia 11 de julho de 2012.  Na reunião, foi discutida 
uma proposta de operação de crédito. Em seguida, ele 
participou do evento “Royalties do Petróleo: um direito 
do Estado do Espírito Santo”, o qual foi realizado no 
Salão São Tiago do Palácio Anchieta, em Vitória, com o 
Governador Renato Casagrande. 

O evento contou com a presença de inúmeras 
autoridades (Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, Senadores, Prefeitos, Vereadores, 
Secretários de Estado, instituições, organizações e 
empresas ligadas à área de petróleo, integrantes do 
meio acadêmico, além de representantes do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual).
 
O objetivo da reunião foi argumentar e buscar apoio junto aos políticos do Espírito Santo, das demais lideranças e 
da sociedade civil. A reunião buscou uma maior mobilização em defesa dos interesses capixabas.

AESMP se fez presente na inauguração da 
Agência Valores do Banestes 

No dia 15 de outubro de 2012, o Banestes inaugurou 
oficialmente a Agência  Valores.  A solenidade contou 
com a presença de Marcello Souza Queiroz (Presidente 
da AESMP), Renato Casagrande (Governador do 
Estado do Espírito Santo) e Bruno Negrise (Presidente 
da Instituição Financeira Banestes), além de outros 
convidados.

Localizada na Enseada do Suá, a Agência Valores reúne 
em um único espaço o atendimento personalizado 
para clientes de alto poder aquisitivo e a 
Sala do Investidor Banestes DTVM. 
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AESMP marca presença em 
posse de Diretoria da Amages

O Presidente da AESMP, Marcello Souza Queiroz, esteve presente na cerimônia de posse da Diretoria da 
Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), eleita para o biênio 2012/2014. A solenidade aconteceu 
no dia 29 de setembro de 2012, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória.

Estavam presentes na solenidade: Luis Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino (Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça), Hercules da Silveira (Deputado Estadual), Cláudio Dell´Orto (Desembargador e Presidente 
da AMAERJ), Pedro Valls Feu Rosa (Desembargador e Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo), Ney 
Batista Coutinho (Desembargador e Vice-Presidente eleito da Amages), Juiz de Direito Antônio Sbano 
(Presidente da Anamages), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo e Conselheiro), Lívio Oliveira Ramalho (Procurador do Estado) e Josemar Moreira 
(Subprocurador-Geral de Justiça Judicial do MPES).

Solenidade de posse dos novos diretores da Amages
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AESMP presente em reuniões da 
Conamp durante o ano de 2012

O Presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP), Marcello Souza Queiroz, esteve presente em todas as reuniões 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), durante o ano de 2012, acompanhando 
assuntos de interesse dos associados. 

Dentre eles, citam-se: o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.º 2/2012, 
que cria fundos de previdência complementar para a aposentadoria dos 
servidores públicos federais; a PEC 31/2009, que institui a eleição direta para 
a escolha dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal; a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2011, realizando a 
campanha “Brasil contra a Impunidade”; os Projetos de Lei 7753 e 7749 de 
2010, que tratam dos subsídios do Procurador-Geral de Justiça e dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

As matérias foram aprovadas pelo plenário do Senado Federal no dia 18 de 
dezembro de 2012. O texto detalha que os subsídios mensais dos Ministros 
do STF e do PGR seriam: R$ 28.059,29 a partir de 1º de janeiro de 2013, R$ 
29.462,25 a partir de 1º de janeiro de 2014 e R$ 30.935,36 a partir de 1º de 
janeiro de 2015. Os reajustes previstos ficarão condicionados a sua expressa 
autorização, em anexo próprio da lei orçamentária anual, com a respectiva 
dotação prévia.

A partir do exercício financeiro de 
2016, os subsídios mensais do STF e 
da  PGR se rão  fixados  pe los 
respectivos órgãos, observada a 
previsão orçamentária nos seguintes 
critérios: a recuperação do seu poder 
aquisitivo; a posição do subsídio 
mensal de membro do STF e da PGR 
como teto remuneratório para a 
A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a ;  a 
comparação com os subsídios e as 
remunerações totais dos integrantes 
das demais carreiras de Estado e do 
funcionalismo federal.

17 de abril Brasília

15 de maio Brasília

15 de junho Natal 

1º de agosto Canela

23 de agosto Florianópolis

21 de setembro Cuiabá 

26 de outubro Espírito Santo

30 de novembro Porto Velho

11 de dezembro Brasília

Confira as datas e os locais das reuniões 
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O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
realizou sessão solene em Brasília, no dia 27/06/2012, 
para comemorar os sete anos da sua criação. Na 
solenidade, também foi lançado o Banco de Projetos 
do Ministério Público. O Presidente Marcello Souza 
Queiroz participou do evento.
O Banco de Projetos do MP tem o objetivo de mapear 
as iniciativas bem-sucedidas e disseminar as boas 
práticas de gestão no Ministério Público Brasileiro. Os 
projetos cadastrados estarão disponíveis para 
eventuais consultas, via internet, no intuito de ajudar a 
disseminação de experiências satisfatórias em todo 

território nacional. As melhores práticas cadastradas 
concorrerão a prêmios. O Banco de Projetos do MP 
deverá ser lançado ainda em 2012, pois suas regras 
estão em discussão. Ele integra a etapa de execução do 
Planejamento Estratégico Nacional (PEN) do 
Ministério Público Brasileiro. 
 
Além do Presidente da AESMP, participaram da 
solenidade: Vinícius Gahyva  (Secretário-Geral da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público), o Promotor de Justiça catarinense Ivens 
Carvalho, entre outros.

AESMP marca presença em solenidade 
de aniversário do CNMP

AESMP, MPES, CONAMP e CNPG 
se reúnem com Presidente do Senado

O Presidente da AESMP (Marcello Souza Queiroz), o 
Procurador-Geral de Justiça do MPES (Eder Pontes da 
Silva), o Promotor de Justiça Luciano da Costa Barreto, os 
Senadores Magno Malta e Ricardo Ferraço, o Presidente da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(César Mattar Jr.), o Presidente do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais (Cláudio Lopes), além de outras 
autoridades, reuniram-se com o Presidente do Senado 
Federal (José Sarney) no dia 07 de agosto de 2012.

O objetivo da reunião foi estreitar 
laços entre o Ministério Público e o 
Senado Federal. José Sarney ressaltou 
a importância da interlocução entre o 
MP e o Senado. “Precisamos estreitar 
as relações entre as instituições e para 
isto, temos que estabelecer os devidos 
mecanismos”. 
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CNPG promove I Congresso Internacional e 
AESMP participa da abertura do evento

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do 
Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) 
realizou o I Congresso Internacional do CNPG no Hotel 
Windsor (Rio de Janeiro), nos dias 16 e 17 de agosto de 
2012. Na oportunidade, integrantes do Ministério Público 
Brasileiro estiveram reunidos com membros do Ministério 
Público de vários países. O Presidente Marcello Souza 
Queiroz participou da abertura do evento no dia 16. 

O tema central do evento foi “O Papel no Ordenamento Jurídico Local e Ênfase no Direito Comparado". O 
assunto foi debatido e exposto por representantes do Ministério Público da França, de Portugal, da Itália, da 
Espanha, dos Estados Unidos e da Argentina.

O encontro teve como um dos objetivos demonstrar aos membros do MP Brasileiro a estrutura e o papel da 
instituição na ordem jurídica internacional. As organizações, as prerrogativas dos seus membros, as estruturas 
administrativas e os principais desafios enfrentados pelo Ministério Público de países da Europa e das Américas 
poderão servir como base para a reflexão das responsabilidades e das atribuições da Instituição Brasileira.

AESMP e MPES marcam presenças em 
apresentação de relatório da ENASP

O vice-presidente da AESMP (Marcelo V. G. Teixeira) e os 
Promotores de Justiça Jerson Ramos de Souza e Paulo Panaro 
Figueira Filho (Gestor Estadual das Metas e Membro do Grupo de 
Persecução Penal da ENASP - Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública) representaram oficialmente o Ministério 
Público Estadual (MPES) e estiveram presentes na divulgação dos 
resultados atingidos com a META 2.

O grupo tenta concluir inquéritos sobre homicídios instaurados até 
31 de dezembro de 2007. O trabalho mobilizou promotores, 
delegados, peritos e juízes das 27 unidades da Federação na análise 
de inquéritos instaurados até aquela data e que ainda aguardavam 
desfecho. Essas investigações estavam sem perspectivas  

 conclusivas e a tendência era a concretização da prescrição por excesso de tempo na elucidação 
dos casos.
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Brasília - Durante o ano de 2012, o Presidente 

Marcello Souza Queiroz marcou presença em todas as 

sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), junto com a 

Diretoria da Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público (Conamp). O objetivo foi 

acompanhar as propostas legislativas de interesse do 

Ministério Público  do Brasil.

Entre os itens da pauta, existia uma proposta para a 

alteração do artigo 5º, da Resolução nº 30/2008, do 

CNMP. O objetivo foi permitir o afastamento 

voluntário temporário de membros do Ministério 

Público durante o processo eleitoral. Outra Proposta 

de resolução dispôs sobre o atendimento ao público e 

aos advogados por parte dos membros do Ministério 

Público. 

Outro item da pauta da sessão ordinária foi a proposta 

de resolução que criava comissões revisoras para 

efetuar análise dos recursos de candidatos inscritos em 

concursos do Ministério Público Brasileiro. A pauta de 

processos que podiam ser analisados pelos 

conselheiros incluia 152 itens.

A proposta visa modificar a Resolução nº 14 do 

CNMP de novembro de 2006, que regulamenta as 

seleções públicas no âmbito do Ministério Público;

  

Equipe de futebol SuperMaster

AESMP presente em sessões do CNMP 

A equipe de futebol SuperMaster, representando a Associação Espírito-Santense do Ministério Público 

(AESMP), participou do XI Torneio Nacional do Ministério Público. O evento aconteceu entre os dias 14 e 18 de 

novembro, em Caldas Novas, Goiás. Cerca de 700 membros do Ministério Público de 18 Estados e do Distrito 

Federal estiveram presentes.

 

O torneio foi realizado pela Associação 

Goiana do Minis tér io  Públ ico 

( AG M P ) ,  e m  p a r c e r i a  c o m  a 

Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público (Conamp). Outras 

três modalidades esportivas fizeram 

parte do evento: sinuca, tênis de quadra 

e tênis de mesa. 

  

XI Torneio Nacional de Futebol Society do MP 
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Pedro Ivo (esq), Taís Ferraz, Ana Rita Nascimento, Marcello Queiroz, Cláudia 
Chagas (dir)

CNMP pede apoio das associações estaduais e 
nacionais para campanha contra crimes de 

homicídio

Brasília - A Conselheira Taís 
Ferraz (Conselho Nacional do 
Ministério Público – CNMP) 
ap r e s en tou  a  c ampanha 
“Conte até 10. Paz. Essa é 
atitude" para as Associações 
Estaduais e Nacionais do 
Ministério Público no dia 26 de 
setembro de 2012.  Na ocasião, 
ela pediu apoio às entidades 
para programar  ações de apoio 
na divulgação da Campanha 
“Conte até 10”, que visa 
c o m b a t e r  o s  c r i m e s  d e 
homicídios e alcançar todas as 
regiões do Brasil. 

Assistiram à apresentação: Marcello Souza Queiroz (Presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério 
Publico), César Mattar Jr. (Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), Carlos 
Eduardo de Azevedo Lima (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho), Alexandre Camanho de Assis 
(Associação Nacional dos Procuradores da República), Marcelo de Oliveira (Associação do Ministério Público de 
Rondônia), entre outros Presidentes de Associações do MP. 

No mês de outubro de 2012, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) iniciou a divulgação 
da Campanha “Conte até 10. Paz. Essa é a atitude”, por meio do publicitário Raphael Fardim (colaborador da 
AESMP). Ele foi o responsável pela busca nos principais veículos de comunicação para a divulgação da referida 
campanha em Vitória/ES.

O material de divulgação foi veiculado junto a diversos parceiros, tais como: Rede Gazeta, Rede Tribuna, Rede 
Vitória, TV Capixaba, Ponto de Propaganda, Maely e o canal de eventos e promoções Sou ES, abrangendo as 
mídias de TV, Rádio, Jornal, Mídias digitais, Redes sociais e Outdoor.  
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Oficialmente, a Campanha "Conte até 10. Paz. Essa é a 
atitude” foi lançada pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público no dia 08 de novembro de 2012, em 
Brasília. Durante a solenidade, foi apresentado um 
estudo sobre as motivações dos homicídios cometidos 
entre os anos de 2011 e 2012, em 11 unidades da 
Federação.

A campanha faz parte da iniciativa da ENASP 
(Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública), 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
e da parceria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Ministério da Justiça (MJ). O objetivo é reverter os 
altos índices de violência no país. O Brasil ocupa a 
primeira posição mundial em homicídios. No ano de 
2010, 49.932 pessoas foram mortas. 

O lançamento contou com a presença das seguintes 
autoridades: Marcello Souza Queiroz (Presidente da 
Associação Espírito-Santense do Ministério Público), 
Pedro Ivo de Souza (Promotor de Justiça do MPES e 
coordenador da campanha no Espírito Santo), 
Antônio Marcos Dezan (representante da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público e da 
Associação do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios).

Também estiveram presentes no lançamento da 
campanha: José Eduardo Cardozo (Ministro da 
Justiça), o Senador Pedro Taques (PDT/MT), o 
Deputado Romário (PSB/RJ), Flávio Caetano 
(Secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da 
Justiça), Luciano Losekann (juiz auxiliar do Conselho 
Nacional de Justiça), Ophir Cavalcante (Presidente da 
OAB), Roberto Gurgel (Presidente do CNMP), Taís 
Ferraz (Conselheira e Coordenadora do Grupo de 
Persecução Penal da Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública - ENASP) e a judoca Sarah Menezes. 

A Campanha “Conte até 10” foi idealizada para 
combater mortes. Ela propõe um controle preventivo, 
antes que o cidadão cometa qualquer ato de violência. 
A iniciativa faz parte da ENASP (Estratégia Nacional 
de Justiça e Segurança Pública), do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) e da parceria do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o Ministério 
da Justiça (MJ).

O lema é "A raiva passa. A vida fica", pois muitos 
cometem crimes por motivos banais ou por impulsos. 
A proposta da campanha é fazer com que a pessoa 
pense antes de tomar qualquer tipo de atitude, tendo 
paciência em qualquer situação. 

Ação conta com o apoio 
da mídia 

A campanha conta com a participação de lutadores 
reconhecidos mundialmente, tais como: Anderson 
Silva (campeão mundial peso-médio do UFC), Júnior 
Cigano (campeão mundial peso-pesado do UFC), 
Leandro Guilheiro (judoca duas vezes campeão 
olímpico) e Sara Menezes (judoca campeã olímpica em 
2012), os quais enfatizam a reflexão sugerindo ao 
cidadão contar até 10 antes de praticar qualquer ato de 
violência. Afinal, a raiva passa, a vida fica! O material 
de divulgação incluiu jingles de reggae, rap e funk; 

Lançamento Nacional da 
campanha Conte até 10

24

Eventos 
Nacionais



anúncios para jornais e revistas; ações em mídias 
digitais; redes sociais e game. O material foi veiculado 
por mais de 26 emissoras nacionais e regionais de 
televisão, abertas e a cabo, 115 estações de rádio em 
todo o país, 35 revistas e 40 jornais, gratuitamente, 
além de portais de internet e mídias alternativas 
(cinemas, mídia indoor, etc).

Também está em produção, em parceria com o 
Ministério da Educação, uma cartilha educativa que 
tem como objetivo, a orientação dos professores para 
tratar o tema da violência em sala de aula. O material 
será distribuído por todo o Brasil, a partir de 2013. No 
ano de 2012, o Ministério Público de cada Estado 
organizou eventos regionais para o lançamento da 
campanha, muitos dos quais em escolas públicas com 
histórico de violência.

Lançamento em 
Vitória/ES

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP), engajada no compromisso de ajudar à 
divulgação da campanha “Conte até 10. Paz. Essa é a 
atitude”, fez parceria com o Ministério Público do 
Espírito Santo (MPES) e o Governo do Estado para o 
lançamento estadual da campanha no dia 09 de 
novembro de 2012.  A cerimônia aconteceu no Salão 
São Thiago, no Palácio Anchieta, na Cidade Alta, em 
Vitória.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça, 
o Espírito Santo lidera o ranking brasileiro de mulheres 
assassinadas, com a taxa de 9,4 mortes para cada grupo 
de 100 mil mulheres. Em relação a crianças e 
adolescentes, o Estado ocupa a segunda posição na 
lista nacional de assassinatos de pessoas na faixa etária 
entre 0 e 19 anos. O Mapa da Violência 2012 – Crianças 
e Adolescentes no Brasil, produzido pelo Centro 
Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela), 
apontou nesse grupo uma taxa de 33,8 assassinatos por 
100 mil habitantes no Estado.                  

Coral, capoeira e artes 
marciais

No Espírito Santo, o lançamento contou com 
apresentações da Banda de Música da Polícia Militar, 
da Banda de Congo Mirim da Ilha (Ilha das Caieiras), 
do Coral Maria, Marias e do Grupo de Karatê de João 
Goulart (Terra Vermelha, Vila Velha) e de alunos da 
Escola Maria Ortiz.

Autoridades presentes 
Participaram do lançamento as autoridades: Marcello 
Souza Queiroz (Presidente da AESMP), Eder Pontes 
da Silva (Procurador-Geral de Justiça do MPES), 
Rodrigo de Abreu Júdice (Procurador Geral do 
Estado), André de Albuquerque Garcia (Secretário de 
Justiça), Ângela S. Silvares (Secretária de Estado 
Secont), Henrique Herkenhoff  (Secretário de 
Segurança Pública), Alexandre Passos (Secretário de 
Turismo), Klinger Marcos Barbosa Alves (Secretário 
Estadual de Educação), Paulino José Lourenço 
(Representando o Presidente do TJ), Sargento 
Hércules Marins Ribeiro e Sargento Valdecir dos 
Santos (Representantes do 38º Batalhão de Infantaria), 
Erivelton Leão de Oliveira (Representando o 
Superintendente da Polícia Federal), Jorge Tavares de 
Souza (Policial Federal), Sebastião Carlos Ranna 
(Pres idente do TCE),  Henrique Quinelato 
(Conselheiros “O Espírito Santo em Ação”, 
representando a Oi), Sérgio Borges (Deputado 
Estadual), Romero Luiz Edringer (Prefeito de Santa 
Leopoldina), Joel Lyrio Júnior (Delegado Chefe da 
Polícia Civil) e Cristina Barbiero Moraes e José Carlos 
Corrêa (Rede Gazeta).

Lançamento da campanha em Vitória/ES
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AESMP e MPES presentes na Campanha Brasil 
Contra a Impunidade

  
A campanha nacional contrária à Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 37/2011 (“Brasil Contra a Impunidade”) foi lançada no dia 11 de 
dezembro de 2012, na sede do Ministério Público Militar, em Brasília. O 
Presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP), Marcello Souza Queiroz, participou do evento, o qual foi 
realizado na mesma ocasião da IX reunião do Conselho Deliberativo da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). 
Além dele, estiveram presentes o Procurador-Geral de Justiça Eder 
Pontes da Silva, o Subprocurador-Geral de Justiça Institucional Fábio 
Vello Correa e o Deputado Lelo Coimbra (prestou apoio à campanha).

A campanha teve como objetivo, promover a conscientização da 
sociedade civil acerca da gravidade temerária da proposta. A referida PEC 
visa limitar a autoridade investigativa às Policias Civil e Federal. Caso 
aprovada, não mais serão realizadas investigações pelo Ministério 
Público, Banco Central, Receita Federal e outros órgãos de Estado. 

“Brasil Contra a Impunidade” foi realizada pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp) em parceria com o Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), a Associação do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), a Associação 
Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a Associação 
Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

Conamp lança campanha nacional contra PEC 37/11 Imagem geral da campanha
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"Carta de Brasília contra PEC 37/11" foi entregue 
ao Presidente da Câmara dos Deputados
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