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Editorial

foto: Liliane Gabeira

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público completa 50 anos registrando um
belíssimo e rico passado de lutas e conquistas. No dia 21 de abril de 1961, um grupo de intrépidos homens, agindo com uniformidade de propósitos e calcados em valores
como a solidariedade, a ética e o compromisso social, fundaram a Aesmp, com a sabedoria de que “uma geração constrói a estrada por onde a próxima trafega”.
Graças a esses pioneiros, investidos da melhor e mais elevada postura ideológica, é
que nossa entidade associativa projetou-se como importante instrumento de canalização
dos anseios da classe, agindo como promotora da unidade e do fortalecimento do Ministério Público e grande indutora dos avanços institucionais.
Uma saga iniciada nos primórdios da década de 60 do século passado e que chega, ao
nascer do século XXI, cheia de memórias, desafios e realizações. Uma experiência que deu
certo. Um projeto executado com altivez, prudência e atitude de quem acreditou que “as coisas que desejamos e parecem impossíveis só podem ser conseguidas com teimosia pacífica”.
Esses homens de visão e de coragem podem considerar-se vitoriosos, porque a entidade que conceberam há 50 anos tem cumprido, com absoluto êxito, o papel que inspirou sua criação. A história mostra uma sequência de presidentes em contínua tarefa
de dar à Aesmp uma existência realmente profícua e atuante como organismo de defesa dos princípios e garantias da instituição e dos direitos e interesses de seus membros.
Cada um, a seu tempo e a seu modo, junto com seus diretores e uma legião de anônimos, tem colocado um tijolo de idealismo e realização na ampliação de nossa entidade, de maneira que aquele que entra parte das condições que seus antecessores criaram e seguem em frente com a missão de buscar sempre representar a classe e de elevar o nome do Ministério Público capixaba a um patamar de respeito e reconhecimento,
graças ao trabalho em equipe e à união fraterna.
Para comemorarmos uma data tão especial, não poderíamos deixar de volver ao passado e redescobrir os relevantes momentos que marcaram este cinquentenário. Foi essa
a matéria-prima com que preparamos a presente edição, que traz também homenagens
e registros pelos 50 anos da Aesmp. Nela reunimos um breve histórico da nossa entidade classista, depoimentos, crônicas e, principalmente, fotografias que guardam momentos significativos e retratam a trajetória da Aesmp ao longo destas cinco décadas.
Finalmente, queremos registrar que é um privilégio estar à
frente da nossa Associação quando ela completa meio século de existência e um nobre passado de conquistas históricas.
Em nome da atual diretoria, externamos especiais agradecimentos e damos parabéns a cada associado e também a todos
aqueles que, de alguma forma, ajudaram a construir a sólida
e pujante história do Ministério Público estadual e da Aesmp.
Invocando a proteção de Deus, suplicamos força e fé para
prosseguir e agradecemos a Ele pelo privilégio da vida,
pelo que somos e temos, pela nobilitante missão
de que nos imbuiu, pelos nossos desafios e ideais.
Neste momento, inspirados nas recordações
positivas, proclamamos: vida longa,
Aesmp!
Almiro Gonçalves da Rocha
Presidente da Aesmp
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Aesmp: 50 anos de lutas,
Resgate Histórico

▪ Imagem geral do primeiro Encontro do

foto: Ass. Aesmp

Ministério Público realizado em Conceição da
Barra, em março de 1972

“Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho.
Quando se sonha junto, é o início de uma nova realidade.”
Cervantes

1961

A Aesmp é fundada
por um grupo de
seis promotores e
procuradores de Justiça

1972

1973

Acontece o II Congresso
Nacional do Ministério
Público no Espírito Santo,
na cidade de Guarapari, nos
dias 29 e 30 de março; a
Associação organiza o evento

Realização do I Encontro
Estadual da Aesmp em Conceição
da Barra/ES, na gestão do então
presidente Antônio Benedicto
Amâncio Pereira (in memoriam)

1975

1977

Jantar comemorativo
pelos 15 anos de
existência da Aesmp

Com apenas uma sala, a Aesmp
adquiriu sua primeira sede
própria, na Av. Jerônimo Monteiro,
240 (Ed. Ruralbank, sala/804),
pois teve que desocupar a sala
dos promotores, que funcionava
no Ed. Palácio da Justiça

1978

▪ Este ano marcou mais uma

conquista para os associados
da Aesmp, quando foi
adquirida a atual sede
administrativa, que fica na
Rua Pedro Palácios, 104 (Ed.
Heitor Lugon, salas 802/805)

conquistas, desafios e realizações
5

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) completa 50 anos
de existência. No dia 21 de abril de 1961,
seis colegas membros do Ministério Público
do Espírito Santo realizavam uma assembleia histórica que fundava oficialmente a
Associação, na capital do Estado, Vitória.
A Aesmp é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que congrega promotores e procuradores de Justiça ativos e aposentados.
Sua principal finalidade é promover união,
integração e defender os direitos, garantias, autonomias, prerrogativas, interesses
e reinvindicações dos seus associados. Atualmente, é presidida pelo promotor de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha.
Em 1961, os seis que assinaram a ata
histórica de fundação da Aesmp e compuseram a primeira Diretoria foram os mem-

1980

▪ Com o tema “Os meios de

combate à violência e à
criminalidade”, aconteceu o
primeiro simpósio organizado pela
entidade de classe, na gestão do
então presidente Fernando Assis
Ribeiro (in memoriam), nos dias
30 e 31 de agosto, em Aracruz/ES

bros do Ministério Público (in memoriam):
Odilon Castelo Borges (presidente), Lauro
Calmon Nogueira da Gama (1º vice-presidente), Álvaro José Sobreira (2º vice-presidente), Romero Lofêgo Botelho (1º secretário), Geraldo Correia Lima (2º secretário) e
Keil Nascimento Ferreira (tesoureiro), que
destacamos com especial respeito e merecida admiração.
O maior idealizador deste sonho foi o
promotor de Justiça Romero Lofêgo Botelho. Junto com os companheiros, homens

▪ Foi realizado o III Encontro do

Ministério Público Capixaba, nos dias
11,12 e 13 de abril, em Marataízes.
O evento reuniu autoridades
políticas, presidentes de Associações
de 16 estados da Federação,
procuradores-gerais de Justiça de 14
estados e associados da entidade

de espírito cívico e idealistas, dedicaram o
melhor de si para o bom nome da entidade, numa participação histórica de liderança construtiva, fraternal e lúcida.
Com isso, mostrar a história de 50 anos
da Aesmp significa contar a trajetória dos
membros do Ministério Público Capixaba.
Foram muitas décadas de um incessante trabalho para torná-la uma entidade de
classe representativa e combativa na luta
pelos direitos, prerrogativas e interesse
dos promotores e procuradores de Justiça.
Para contar essa trajetória de conquistas, vitórias e crescimento e registrar alguns
momentos deste cinquentenário, contamos
com a colaboração dos ex-presidentes da
entidade: procurador de Justiça aposentado Luiz Carlos Nunes (1989-1991); promotor de Justiça Humberto Alexandre Campos

▪ A Aesmp é homenageada pela

Assembleia Legislativa do Espírito
Santo, pela realização do Simpósio
sobre “Os meios de combate à
violência e à criminalidade”

1983

▪ A Aesmp promoveu o primeiro concurso “Melhor
Arrazoado Forense”. A premiação aconteceu
na sede social da entidade, no dia 30 de
novembro de 1983. A iniciativa foi do então
presidente, Paulo Sérgio Reis (in memoriam)
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Ramos (1999-2001; 2001-2003); procurador de Justiça José Adalberto Dazzi, que
fez parte da nona Diretoria (tesoureiro); promotor de Justiça aposentado Ronald de Souza, da décima quarta Diretoria (1º secretário);
e de Maria Anete Maurício (ex-funcionária),
que trabalhou durante 30 anos na Aesmp.
Tais experiências e lembranças nos permitem lançar um novo olhar sobre essa história, pela memória e depoimentos daqueles que ousaram sonhar e deram o melhor
de si para que esse ideal se tornasse a realidade que hoje conhecemos.

O começo
No início, não havia sede própria. As
atividades administrativas eram realizadas
no prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), na sala do procurador-geral de Justiça, Odilon Castelo Borges,
que também presidia a Aesmp. Na época, o MPES funcionava no Fórum Criminal, na Cidade Alta. A conquista da primeira sede própria da entidade só foi possível após 14 anos de fundação, em 1975,
então situada no oitavo andar do Edifício

▪ Na década de 70, membros do Ministério Público no primeiro Encontro do MP organizado pela Aesmp
Ruralbank, na Avenida Jerônimo Monteiro, 240, no Centro de Vitória.
A missão da Aesmp é defender o associado e o Ministério Público. Assegurar
ao promotor de Justiça uma atuação independente no cumprimento do seu pa-

1991

1999

▪ Criação da Escola de Estudos

▪ Inauguração do salão de

Superiores do Ministério
Público, na gestão do então
presidente, Luiz Carlos Nunes

1995

▪ Aesmp marca

presença no Encontro
Comemorativo dos 25
anos da Associação
Nacional dos Membros
do Ministério Público
(Conamp)

festas da sede social da
Aesmp, em Interlagos, Vila
Velha, e implantação do
consultório odontológico

▪ Vitória é sede do X

Simpósio Nacional de
Direito Penal e Direito
Processual Penal,
realizado entre os dias
28 e 30 de setembro

pel institucional junto à sociedade. Também é uma associação legitimada pela
confiança e efetiva participação de seus
associados, reconhecida como entidade
de classe propositiva, visando ao fortalecimento do MP.

2003

▪ O Espírito Santo foi palco do

terceiro Torneio Nacional de
Futebol Society do Ministério
Público, realizado entre os dias
7 e 9 de novembro, e o time de
futebol da Aesmp foi o grande
vencedor, na categoria supermaster

2001

▪ O time de futebol da Aesmp

é campeão, na categoria
máster, do primeiro Torneio
Nacional de Futebol Society
do Ministério Público, que
aconteceu no Rio de Janeiro
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“A Associação estava no seu sexto ano
de vida quando ingressei no MP. Predominava então a preocupação de instalá-la fisicamente, produzir receita para objetivar
seus projetos e serviços. Todos compreendiam e se uniam diante dessas dificuldades iniciais. A associação, por isso, tomou
a forma de contributo das ideias, que eram
indistintas e desinteressadamente oferecidas. Longe ou perto, acompanhei a evolução da nossa entidade e fui percebendo que, à medida que crescia, abriam-se
fendas na fraternidade entre os colegas”
(Paulo Sérgio Reis, in Aesmp Notícia, nº
2, dezembro de 2001 a janeiro de 2002).
Há cinco décadas, a Aesmp vem vencendo desafios, construindo ideias, trocando experiências, promovendo a integração
dos seus associados. Além disso, tem trabalhado junto à sociedade civil organizada,
defendendo os interesses gerais do Ministério Público, lutando pelos direitos e prerrogativas de seus membros.
Em seu depoimento à revista Aesmp Notícia, comemorativa do 40º aniversário da
entidade, o procurador de Justiça José Maria Rodrigues de Oliveira Filho, que esteve

à frente da Aesmp nos períodos de 19951997-1999, lembra que “um dia, nos idos
de 1961, alguns membros do Ministério Público divisaram a necessidade de criar algo
que pudesse abrigar a classe sob uma diretriz única de lutas. Com certeza, despertados por agruras não só financeiras, como
também estruturais...” (In Aesmp Notícia, nº
2, dezembro de 2001 a janeiro de 2002).
O procurador de Justiça José Adalberto Dazzi, tesoureiro, na ocasião, afirmou: “A Associação era estipulante de
seguros de vida, envolvendo várias empresas ligadas ao seguro. Era repassado
um percentual pequeno do resultado da
apólice para a entidade de classe, mas
ajudou na sua estruturação com o passar
dos anos. A sala que funcionava no Edifício Ruralbank já não comportava mais
o crescimento da Aesmp. Então, a Diretoria reuniu-se e resolveu adquirir a atual sede no Edifício Heitor Lugon. Pagar
as prestações foi uma luta muito grande
para todos os associados”.
Também o ex-presidente da Aesmp
Luiz Carlos Nunes afirmou que, logo no
início de sua estruturação, a entidade ti-

▪ Em 3 de março,

▪ É bicampeão o time de futebol

promotores de Justiça
foram às urnas pela
primeira vez eleger o
procurador-geral de
Justiça do MPES

2004

2005

nha um quadro reduzido de associados o que correspondia a uma receita pequena para sua manutenção e expansão de
seus objetivos sociais.
“A sobrevivência da Aesmp como entidade de classe resistiu a uma série de
dificuldades conjunturais, que foram superadas pelo empenho de todos os seus
membros, mas, principalmente, pela capacidade gerencial das diretorias que se
sucederam, buscando alternativas de receitas através de comissões derivadas de
agenciamento de contratos de seguros
de vida mantidos com algumas companhias de seguros, e posteriormente em
consórcios internos para aquisição de
bens móveis, entre veículos e outros,”
relembrou Nunes.
Já o promotor de Justiça Humberto Alexandre Campos Ramos, também ex-presidente da Associação, confirmou que teve a
honra de, nos anos de 1999 a 2003, juntamente com seus valorosos colegas de diretoria, presidir a Aesmp. “Nesse período,
tivemos a Reforma do Judiciário, na qual,
entre outras importantes conquistas, conseguimos a igualdade salarial com a Ma-

da Aesmp, na categoria
supermaster, no quinto Torneio
Nacional de Futebol Society do
Ministério Público, realizado em
Porto Alegre, Rio de Grande Sul

▪ Foi promovido pela Aesmp o I e II Encontro

Regional do Ministério Público Capixaba. O
primeiro aconteceu de 29 a 31 de outubro,
na Pousada Eco da Floresta, em Pedra Azul,
Domingos Martins. Já o segundo foi realizado em
Linhares, no Hotel da Reserva Natural, da Vale
do Rio Doce, entre os dias 17 e 19 de setembro

2007

▪ Aesmp promove aula inaugural ▪ No dia 15 de junho, a Aesmp
da Escola Superior do Ministério
Público no dia 13 de agosto. O
procurador da República Eugênio
Pacelli foi quem ministrou a
palestra, intitulada “O Ministério
Público e o processo penal –
da investigação às provas”

marcou presença em São
Luiz/MA, no ato público
contra o foro privilegiado. O
slogan da campanha foi “Foro
privilegiado = impunidade,
diga não a essa imoralidade”

Resgate Histórico
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gistratura em âmbito constitucional. Construímos o salão de nossa sede social. Plantamos a semente do que veio a ser o campeonato brasileiro de futebol entre as diversas associações dos MPs brasileiros e conquistamos o título de campeões em Santa
Catarina”, relembrou.
Ele disse ainda que em sua administração foi promovido o primeiro encontro
com os colegas inativos, evento que se tornou tradição. Além disso, “realizamos palestras com juristas de todo o Brasil, com
enfoque na Reforma Constitucional que
se desenhava. Fizemos o I Seminário MP
x Imprensa, contribuindo para que nossos
jornalistas tivessem uma visão mais clara
sobre nossa instituição. Tivemos todos os
requerimentos formulados em prol de nossos associados ao então procurador-geral de
Justiça, Dr. José Maria Rodrigues de Oliveira Filho, deferidos. Deu trabalho, mas
valeu cada dia”, contou.
As atas de reuniões das diretorias da
Aesmp registram que após o aumento da
quantidade de promotores foi possível visualizar e concretizar o crescimento da Associa-

ção. Foram criados vários benefícios, como
convênios médicos, odontológicos e financeiros, entre outros. Assim, a Aesmp foi crescendo aos poucos em sua estrutura física.

Primeiros eventos
Em 1972, foi realizado o primeiro Encontro Estadual, o qual contou com expressiva participação de associados, autorida-

des, associações dos MPs e profissionais
ligados a essa área. O evento ocorreu entre
os dias 24 e 26 de março, em Conceição
da Barra/ES, na gestão do então presidente Antônio Benedicto Amâncio Pereira, já
falecido. Outra iniciativa de grande repercussão foi o I Simpósio “Os Meios de Combate à Violência e à Criminalidade”, realizado em 1980, nos dias 30 e 31 de agosto, no município de Aracruz.
foto: Arquivo Aesmp

▪ Primeiro Simpósio do Ministério Público realizado em Aracruz/ES, 1980

2009

▪ Realizado, nos dias 18 e 19 de setembro, o Encontro Estadual da Aesmp,

2008

intitulado “Direitos, garantias e prerrogativas do Ministério Público: avanços e
retrocessos”. O evento reuniu palestrantes como o senador Demóstenes Torres,
o corregedor nacional do MP, Sandro José Neis, o então presidente da Conamp,
José Carlos Cosenzo, e a psicanalista Alcione Vasconcellos de Andrade, da
Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Também dentro da programação
seis promotores de Justiça foram agraciados com o prêmio doutor Antônio
Benedicto Amâncio Pereira (in memoriam) de “Melhor Arrazoado Forense”

▪ Após 31 anos no Centro de Vitória, a Aesmp
compra imóvel para construção de sua nova
sede administrativa, que passa a funcionar
no bairro Bento Ferreira

▪ Aesmp e MPES se unem e debatem a campanha
“O que você tem a ver com a corrupção?”

Novo Espaço
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Um novo sonho, uma nova conquista!
Em uma de área de 720m² na rua Emília Franklin Molulo, 154,
no bairro de Bento Ferreira, Vitória, está sendo construída a nova
sede administrativa da Associação Espírito-Santense do Ministério
Público (Aesmp). Um grande sonho conquistado na gestão do atual presidente, Almiro Gonçalves da Rocha. Junto com os companheiros, ele lutou muito para que esse objetivo fosse concretizado.
As novas instalações serão inauguradas neste mês de abril,
a partir de quando os associados poderão contar com: auditório
com capacidade para 100 pessoas; sala de convivência; consultório odontológico; sala de reuniões para até 20 pessoas; recepção;
dependências administrativas; estacionamento; e cozinha, entre
outras comodidades. Além disso, os colaboradores da Aesmp terão melhores condições de trabalho.
“A nova sede representa uma grande realização, um marco histórico na evolução do patrimônio associativo, que nos enche de
orgulho e alegria, pois vemos cumprida uma importante meta estabelecida pela atual Diretoria. Transformamos em realidade um
antigo sonho da categoria. O crescimento da nossa Associação estava a exigir um espaço que nos propiciasse a união e o congraçamento da família do Ministério Público - ativos, aposentados,
pensionistas e familiares. Um ambiente físico de agradável convivência e boa conversa, um lugar de circulação de ideias e confronto de expectativas, de troca de experiências e comunhão de
propósitos”, disse o presidente Almiro Rocha.

“As coisas que queremos e parecem impossíveis só
podem ser conseguidas com teimosia pacífica.”
Mahatma Gandhi

▪ Fachada da nova sede, localizada no bairro de Bento Ferreira

▪ Em 9 de julho, é realizada, em parceria com a Procuradoria-

Geral de Justiça, uma mobilização social contra o Projeto de
Lei n.º 265/07, de autoria do deputado Paulo Maluf. O PL
prevê punição aos membros do Ministério Público e autores
de ações civis públicas e populares quando for reconhecida
“intenção de promoção pessoal, má-fé ou perseguição política”

2010

▪ Presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves da

Rocha, discursa na posse do procurador-geral de
Justiça do Ministério Público Estadual Fernando
Zardini Antonio

▪ Almiro Gonçalves da Rocha toma posse como
presidente do Conselho Fiscal da Conamp

▪ Associação adere ao Jusprev

2011

▪ Inauguração da nova sede

administrativa e reunião do
Conselho Deliberativo da Conamp
em Vitória, em comemoração ao
cinquentenário da Aesmp
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promotores de Justiça
A EESMP e a formação de

A Escola de Estudos Superiores do Ministério Público (EESMP) é um departamento da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp). Ela foi criada
no dia 18 de fevereiro de 1991, pela
Resolução nº 01/91, na gestão do então presidente da entidade Luiz Carlos
Nunes. Sua finalidade é preparar candidatos à carreira do Ministério Público.
As aulas são ministradas por juízes, promotores e procuradores de Justiça.
De acordo com o procurador de Justiça aposentado e ex-presidente da Aesmp
Luiz Carlos Nunes, a primeira iniciativa
era constituir uma fundação cultural. “O
que, entretanto, não foi viabilizado, tendo alguns colegas se manifestado contra
a ideia de sua criação. Inobstante, acompanhando a evolução do pensamento que
frutificava nas reuniões da antiga Caemp
(Confederação Nacional do Ministério Público), hoje Conamp (Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público), entusiasmaram-se com a possibilidade de concretizar a escola com a forma de um Departamento Cultural da Aesmp – o que se
efetivou pela aludida Resolução nº 01/91.”
Entre as atividades oferecidas pela escola estão seminários, congressos, simpósios, ciclos de estudos, cursos de extensão,
conferências e palestras, entre diversas outras que contribuam para o aprimoramento
cultural e funcional dos membros do MP,
servidores públicos e profissionais de outras carreiras e funções semelhantes. Além
disso, promove também cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização visando ao desenvolvimento da ciência do
Direito, incentivando a pesquisa, o debate
jurídico e a interpretação das leis.
“A fundação da escola trouxe benefícios incalculáveis para a Aesmp e, princi-

palmente, para os seus filiados, que encontraram no seu funcionamento a oportunidade de aprimoramento cultural e aperfeiçoamento funcional, inclusive colaborando
institucionalmente para a qualificação de
futuros candidatos à nobre carreira do Ministério Público Estadual”, afirmou Nunes.
No início, quando a escola foi implantada, as aulas eram ministradas no Auditório
Dr. Hilton Vieira Amorim, na sede administrativa da Aesmp (na Rua Pedro Palácios,
104, 8º andar, no Centro de Vitória). No dia
13 de agosto de 2007, na gestão do atual presidente, Almiro Gonçalves da Rocha,
passaram a ser realizadas na própria sede
da Faculdade de Direito de Vitória (FDV),
fruto de um convênio firmado com a instituição de ensino, que tem autorização do
MEC para a devida certificação. Na época, quem atuava na direção da escola era o
promotor de Justiça Marcelo Zenkner, responsável pelo convênio firmado com a FDV.
A mudança propiciou fácil acesso e
maior conforto para os alunos, sem gerar
qualquer ônus financeiro para a Associação, além de oferecer aos dependentes dos
associados descontos especiais nas mensalidades para realização do curso preparatório de ingresso na carreira do Ministério Público. Também foi na administração do atual presidente, Almiro Gonçalves da Rocha, que a escola passou a oferecer o curso de pós-graduação lato sensu
em Direito, com duração mínima de 360
horas, pois antes havia apenas curso preparatório para alunos que quisessem ingressar no MP. O método de ensino utilizado é o presencial, com base em módulos processuais selecionados, enfocando-se diversos procedimentos práticos que
concorrem para o aprimoramento do futuro promotor de Justiça.
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Com a palavra, alguns
diretores da EESMP
Para a promotora de Justiça Izabel Cristina
Salvador Salomão, atual diretora da EESMP,
à frente dos trabalhos desde 2009, a escola
é o cérebro do Ministério Público. “Isso porque ela é responsável pela difusão da ideia
de instituição que queremos ver retratada
na classe jurídica e local onde são transmitidas aos alunos as atividades do promotor de
Justiça, bem como o envolvimento e a paixão pelo Ministério Público. Por outro lado,
é também o braço acadêmico da instituição, já que atualiza os membros e oferece-lhes oportunidade de aprimoramento teórico, debates de aplicação prática do sistema
normativo em vigor e projetos de lei contendo necessárias modificações.”
Quando assumiu a direção da EESMP
(2007-2009), o promotor de Justiça Marcelo Zenkner fez um balanço da escola e
considerou que “o primeiro ano de trabalho
foi bastante árduo, pois havia necessidade
de resgatar os valores que serviram de alicerce à fundação da Escola do Ministério

Público em 1991, pelo ex-presidente da
Associação, Luiz Carlos Nunes,” ressalta.
A partir daí, segundo ele, faz-se uma
análise positiva, porque a escola é hoje superavitária, há um corpo formado de professores em todas as disciplinas e uma boa
organização administrativa. “Para enfrentar essas dificuldades, espelhei-me muito no trabalho que foi desenvolvido pelo
ex-diretor José Cláudio Rodrigues Pimenta que, em minha opinião, foi um dos melhores diretores que já passaram pela escola, pelo menos nos últimos dez anos”,
relembra Zenkner.
Outro pioneiro que relembra alguns
momentos de sua passagem pela escola (1999-2002) é o procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, a
quem Zenkner menciona. “Já se passaram muitos anos... a memória não ajuda.
Mas, o que posso dizer é que a escola, na
época em que estive à frente de sua direção, teve forte incremento de alunos, passando de aproximadamente 20 para cerca de 180. Na época, conseguimos uma
boa arrecadação, que auxiliou a edifica-

ção da sede social e a compra de mais salas para a sede administrativa (9º andar).
Além disso, houve uma melhoria significativa do conteúdo e das matérias ministradas, bem como do quadro de professores,” recorda Pimenta.
Já o promotor de Justiça Fernando
José Lira de Almeida (2003-2005) destacou que o tempo foi de colheita dos frutos semeados pelos companheiros que o
antecederam e buscou dar continuidade
a esse trabalho no período em que esteve à frente da escola, principalmente no
âmbito da aprovação nos concursos públicos. “Mas também lamento não ter conseguido trazer para nossa escola um maior
comprometimento dos colegas. Enxergo
na EESMP um núcleo irradiador de conhecimentos e, consequentemente, capacitação de nossos quadros. Na nossa essência institucional temos que cada promotor e procurador de Justiça é o Ministério Público, e que devemos estar mais
próximos de nossa escola, que figura como
disponível ferramenta de sermos cada vez
melhores”, acredita.

Galeria dos diretores da EESMP

José Adalberto Dazzi
Procurador de Justiça
1991-1994

Fernando José Lira de Almeida
Promotor de Justiça
2003-2005

Annina Lícia de Amorim Rubim Grégio Humberto Alexandre Campos Ramos José Cláudio Rodrigues Pimenta
Procurador de Justiça
Promotor de Justiça
(in memoriam) Promotora de Justiça
1999-2002
1998-1999
1995-1998 e 2002-2003

Ronald de Souza
Procurador de Justiça aposentado
2005-2007

Marcelo Barbosa de Castro Zenkner
Promotor de Justiça
2007-2009

Izabel Cristina Salvador Salomão
Promotora de Justiça
2009-2011

Sede Social
da Aesmp:
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Eventos e comemorações

Espaço para lazer, diversão e congraçamento
Antes de adquirir o seu mais agradável patrimônio social, em 1990, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp)
realizava seus eventos sociais no Cerimonial Itamaraty, no Centro de Convenções de
Vitória, nos Clubes Sociais Banestes (Manguinhos), Riviera (Jacaraípe), Expressinho
Campestre (Barra do Jucu - Vila Velha) e
no antigo Clube Vitória (Parque Moscoso).
Hoje, o local nobre das festividades dos
promotores e procuradores de Justiça fica
localizado na Rua Paulo Sérgio Reis, s/n,
em Ponta da Fruta, Vila Velha, e, em uma
área de 13.640 m², proporciona momentos de lazer, diversão e entretenimento aos
seus associados. É aqui que são promovidos o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e as
festas comemorativas de final de ano, entre outras. E nada melhor do que ter o seu
próprio espaço para festejar.
Na época, década de 90, o terreno foi doado, na administração do então presidente
José Maria Rodrigues de Oliveira Filho, pela
Prefeitura Municipal de Vila Velha e, aos poucos, foi se transformado em uma “senhora”
sede social. O objetivo era um só: receber o
associado num lugar aconchegante, onde pudesse se encontrar com os colegas de classe
para um bate papo, levar os familiares e praticar esportes, entre outros entretenimentos.
“É um local descontraído, afastado
dos problemas que giram em torno da atividade do membro do MPES e, portanto,

propício para que assuntos mais amenos
sejam debatidos sem, necessariamente, a
formalidade da ação ministerial,” disse o
procurador de Justiça Sócrates de Souza,
administrador do local.
A sede social é formada por duas áreas. A primeira, composta por uma guarita com residência para caseiro, uma pousada com oito apartamentos, um salão de
festas, um campo de futebol, duas piscinas, um bar, uma churrasqueira grande,
duas churrasqueiras pequenas, um parquinho para crianças, uma área coberta para
eventos diversos, uma quadra de areia, um
depósito, estacionamento para veículos e
uma área de circulação geral que totaliza,
aproximadamente, 5.000 m2.
O boletim informativo das atividades administrativas do então presidente Humberto Alexandre Campos Ramos, em outubro
e novembro de 2001, destacava que o salão de festas da sede social, com capacidade para 600 pessoas, seria inaugurado
no mês de dezembro, junto com o tradicional jantar de confraternização de final
de ano (Informativo Aesmp Notícia, nº 1,
outubro/novembro de 2001).

Mais comodidade
Para oferecer mais segurança e comodidade aos associados, desde o início da
gestão do atual presidente, Almiro Gonçal-

ves da Rocha, foram realizadas diversas reformas na sede social. Com isso, a classe
ganhou novas opções de lazer, com melhores estruturas para os eventos.
De acordo com o procurador de Justiça Sócrates de Souza, quando assumiu a
administração da sede social, atendendo a
solicitação da atual presidência, ele tinha
em mente implementar mudanças. Todavia, precisava identificar o que deveria ser
consertado de forma emergencial e o que
poderia ser feito gradualmente, ao longo
do primeiro mandato da nova presidência.
“Minha primeira medida foi fazer um
registro fotográfico das condições da sede.
Foi feito um grande arquivo, que está armazenado na sede administrativa. A partir deste ponto, foram realizadas diversas
obras, todas restauradoras, corrigindo os
pontos mais críticos. Paralelamente, fomos mantendo informados os nossos associados”, contou Sócrates.
Ainda segundo o procurador de Justiça, a sede social necessita, pela localização, de constante manutenção em todos
os equipamentos, pois foi construída muito
próxima do mar e a maresia é um inimigo
constante. Com a construção do muro que
faltava, a sede já não está mais tão vulnerável como antes. Todavia, ainda necessita de melhorias no sistema de segurança,
para tornar o local mais seguro para os associados e frequentadores.
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Dia das Crianças
Os sócios mirins recebem atenção especial da
Diretoria da Aesmp. Quando chega esta preciosa data, não são poupados esforços para

agradá-los. São realizadas diversas atividades
voltadas para as crianças, em especial no dia
12 de outubro, dedicado a elas: a sede social

é enfeitada e preparada para recebê-las com
muita pipoca, algodão-doce, cachorro-quente, picolé, toboágua e diversas brincadeiras.

▪ Dia das Crianças em 1982

▪ Aesmp comemora o Dia das Crianças em 1999

▪ Criançada se diverte na piscina da sede social em 2008

▪ Em 2006, desfile em comemoração ao Dia das Crianças

▪ Palhaços fazem a alegria da criançada em 2009

▪ Pais se divertem com os filhos em 2009
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Dia Nacional do
Ministério Público
Em 14 de dezembro de 1981 foi sancionada a Lei Complementar n.º 40/81, que deu
ao MP a representação legítima e independente da sociedade e criou, pela primeira vez no Brasil, princípios fundamentais
para os Ministérios Públicos dos estados.
Com esta lei, o MP alcançou importantes
avanços, que contribuíram para a edição da
Constituição de 1988, na qual estão alicerçados os caminhos de sua atuação. Mas foi
no dia 12 de fevereiro de 1993 que o então
presidente da República, Itamar Franco, sancionou a nova Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a qual, em seu artigo 82, definiu o dia 14 de dezembro como Dia Nacional do Ministério Público. Desde então, essa
data é comemorada, em todo o país, como
um marco nas conquistas dos direitos sociais.
Para comemorar o Dia Nacional do MP,
a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) organiza anualmente,
no mês de dezembro, um jantar dançante
entre os colegas promotores e procuradores de Justiça. O último, na gestão do atual presidente da entidade, Almiro Gonçalves da Rocha, foi marcado por homenagem
ao presidente da Associação Nacional dos
Membros do MP (Conamp), César Mattar Jr.

▪ Confraternização do MP em 2005

▪ Aesmp comemora o Dia Nacional do MP, dezembro de 2008

▪ Promotores e procuradores de Justiça

▪ Em 1998, membros do MPES se divertem na

▪ Associação homenageia a ex-funcionária

▪ Em 1996

▪ Em 1998

▪ Em 2005

animados na festa de comemoração ao Dia
Nacional do MP em 1996

pista de dança

Maria Anete Maurício em 2009
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Dias das Mães e Pais
O Dia das Mães e o Dia dos Pais também
são comemorados todo ano pela Aesmp.
Nestas datas, os associados se divertem
e reencontram os colegas de classe, para
um almoço ou jantar.

▪ Dia das Mães em 2008

▪ Desfile das mães na sede social da Aesmp em 2004

▪ Chá beneficente para as mães em 2001

▪ Comemoração do Dia dos Pais em 2004

▪ Um jantar especial para as mães em 2010

Associados aposentados
Por outro lado, quem disse que os associados da Aesmp que não estão mais na
ativa ficaram de fora dos eventos realizados pela atual Diretoria da Aesmp? Desde que assumiu a Presidência da entidade que o promotor de Justiça Almiro
Gonçalves da Rocha dedica atenção especial aos colegas promotores e procuradores de Justiça. Muitos foram os encontros que proporcionaram espaço para
matar saudades, compartilhar diversão,
lazer, ideias e experiências profissionais.
Estes momentos não poderiam deixar de
ser mencionados aqui, pois, também, fazem parte deste cinquentenário.

▪ Encontro dos aposentados em 2008
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Time da Aesmp faz
história nos gramados
desde os anos 80
O futebol é mais do que uma atividade física: é diversão, aprendizado e relaxamento. Não é à-toa que desde a década de 80
o time da Associação Espírito-Santense do
Ministério Público (Aesmp) gosta de “bater
uma bolinha”, além de participar de campeonatos esportivos.
E já naquela época começou a colecionar
vitórias em Aracruz: venceu o jogo contra o
time local de engenheiros e advogados, no
I Simpósio, que aconteceu no município,
entre os dias 30 e 31 de outubro de 1980.
Outra partida ocorreu na Ponta da Fruta, em Vila Velha, desta vez contra a equipe da magistratura. O time da Associação,
mesmo desfalcado pela ausência de vários de seus “astros” - como Wolmar Bermudes, Vicente Nolasco Costa, Haedal
Mello Carneiro, Elzimar Luiz Lucas e Gilberto Toscano, para citar apenas alguns -,
foi um “ex-adverso” à altura para a equipe dos magistrados.

▪ Time de futebol da Aesmp em 1980. Em pé, os promotores Elzimar Luiz Lucas, Osmar Agostinho

de Oliveira, João Cezar Sandoval, Cleber Afonso Silveira, Clementino Izoton e Paulo Sérgio Reis.
Agachados: Cléber Afonso Filho, José Venâncio, Fernando Assis e Wellington da Costa Citty

Vale a pena citar alguns nomes que defendiam as cores da Aesmp naquela época: Antônio Vieira Bicalho, José Luiz Barreto Vivas, João Cezar Sandoval, Fernando
Assis Ribeiro, Alberto Daniel, Osmar Agos-

tinho de Oliveira, Ronald de Souza, Onofre
de Faria Martins, Abimar Pereira dos Santos,
Wolmar Bermudes, Vicente Nolasco Costa,
Haedal Mello Carneiro, Elzimar Luiz Lucas,
Gilberto Toscano, dentre outros.

O futebol continua
Mas não foi apenas na década de 80 que o
espírito esportivo esteve presente na vida dos
promotores e procuradores de Justiça capixabas. Como em outras épocas, em 2007 o
Departamento Esportivo da Aesmp promoveu
um torneio envolvendo outras entidades da
esfera jurídica, com participantes dos MPs
estadual e federal, magistratura e procuradores do Estado. Um destes eventos ocorreu
na sede social da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages).
E, atualmente, quem gosta de atividade
esportiva encontra na sede social da Aesmp
o lugar ideal para praticar bocha e jogar uma
partida de futebol society. Para isto, o atual
presidente, Almiro Gonçalves da Rocha, se
empenhou na reforma e ampliação do campo de futebol, com o objetivo de proporcionar
mais conforto aos colegas de classe. “Esperamos fazer partidas memoráveis, onde a união
da equipe seja o fator predominante para alcançarmos as vitórias”, disse o presidente.

▪ Aesmp X Procuradores do Estado no dia 23 de junho de 2007
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Torneio Nacional do
Ministério Público
O primeiro Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público aconteceu em
2001, no Rio de Janeiro, e foi “no peito e
na raça” que os atletas promotores e procuradores de Justiça capixabas trouxeram
a taça de campeão, na categoria master.
De lá para cá, mais dois títulos brasileiros
de futebol foram alcançados pelo time na
modalidade supermaster, sagrando-se campeão em 2003 e bicampeão em 2005.
Desde então, os promotores e procuradores de Justiça capixabas não perdem
uma partida nem saem do ritmo. O objetivo dos torneios é aproximar membros dos
MPs de todo o país por meio de atividades
esportivas, servindo também como fórum
de intercâmbio de ideias e lazer. O campeonato é dividido nas modalidades força
livre (até 34 anos), master (de 35 a 44
anos) e supermaster (acima de 45 anos).
Em 2003, o Espírito Santo foi palco
do terceiro Torneio Nacional, realizado entre os dias 7 e 9 de novembro, e o time
de futebol da Aesmp foi o grande vencedor na categoria supermaster. O de 2005
ocorreu no Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, onde os atletas da Associação conquistaram o bicampeonato. Já em 2010,
a equipe supermaster conquistou o terceiro lugar do Torneio Nacional, realizado em
João Pessoa (PB).

▪ Em pé: da esquerda para a direita: Orci (massagista), os promotores Pedro Ivo, Ronaldo Gonçalves,
Francisco Berdeal, Marcelo Pedra, Cleto Vinícius, Fernando Petrungalo e João Calvão. Agachados:
Rafael Calhão, Lídson Fausto, Leonardo Augusto, Adriani Osório, Gustavo Barcelar e Paulo Nóbrega

▪ Torneio Nacional do Ministério Público realizado em São Luiz (MA), em 2007

▪ Troféu do time supermaster que ficou em terceiro lugar
no futebol do MP em 2010

▪ O time da categoria supermaster comemora premiação de vencedor do
Torneio Nacional do Ministério Público que aconteceu nos dias 7 e 9 de
novembro de 2003, em Vitória (ES)

E

Artigo histórico

Ministério Público
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Associação do

foto: Jânio Peterli

do Espírito Santo
Este artigo almeja realizar uma análise da evolução histórica da
Associação Espírito-santense do Ministério Publico. Partir-se-á (e
não poderia ser diferente) da premissa de que não há como se empreender uma escorreita análise de nossa atual Associação desvinculando-a da História, e de sua própria historia.
Ab initio, faz-se mister ressalvar que em vários Estados do
Brasil já existiam Associações do Ministério Público, uma das
pioneiras foi a do Ministério Público do Rio Grande do Sul, instituída em 1941, cujo ideário era as garantias constitucionais.
Tal iniciativa foi incentivo para outros Estados também organizarem as suas Associações.
Em 1942, realizou-se em São Paulo o I Congresso Nacional do
Ministério Público, oportunidade em que se traçou o ideário de um
perfil geral para a instituição no Brasil, fato que deu ênfase à criação de associações assemelhadas em vários estados do país.
Por esse motivo, muito mais do que buscar a origem em institutos similares, num passado distante, de poucas recordações e rara
documentação, o que faremos neste trabalho será identificar alguns
acontecimentos de poucas recordações até chegarmos à atualidade.
No Espírito Santo, o embrião da nossa Associação surgiu
quando o governador Francisco Lacerda de Aguiar escolheu
para procurador-geral do Estado, pela primeira vez, um promotor público (assim era a designação na época), a quem o promotor era subordinado: Odilon Castelo Borges, cujas atribuições
eram exercidas na comarca de Alegre. Ele e seus companheiros, os promotores públicos Geraldo Correia Lima, Hélio Leal e Romero Lofêgo,
instituíram a nossa Associação, registrando-a no cartório (Sarlo).

Ronald de Souza
Procurador de Justiça aposentado
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A primeira Diretoria eleita era assim
composta: presidente, Odilon Castelo Borges; 1º vice-presidente, Lauro Calmon Nogueira da Gama; 2º vice-presidente, Álvaro José Sobreira; 1º secretário, Romero Lofêgo Botelho; 2º secretário, Geraldo Correia
Lima; e tesoureiro, Keil Nascimento Ferreira.
Trilhando a evolução, devo esclarecer
que, na mesma época, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade – Lei Declarando de Utilidade Pública – a Aesmp.
Na mesma época, a Assembleia Legislativa aprovou o Decreto-Lei nominando a
chefia do parquet de procurador-geral de
Justiça. Criou-se, dessa forma, o Ministério Público Estadual, órgão com administração independente. Entretanto, a escolha do seu dirigente seria pessoa da confiança do Governo, ligado ou não à instituição. O Governador, porém, designou a
permanência, como chefe da instituição,
do promotor de Justiça (nova nomenclatura) Odilon Castelo Borges - então, titulado
como primeiro procurador-geral de Justiça.
A Associação, no início, tinha como
sede o próprio gabinete do procurador-geral, onde eram guardados seus arquivos. Com o passar do tempo, adquiriu-se
uma sala do Edifício Ruralbank, no Centro de Vitória, e posteriormente compraram-se duas salas no Edifício Heitor Lugon. Em seguida, estas foram ampliadas
para um andar completo e organizados o
auditório e a biblioteca. A biblioteca recebeu o nome do procurador de Justiça
Sérgio Gonçalves Lofêgo e o auditório, do
procurador de Justiça Hilton Vieira Amorim, escolhidos tais nomes pelos relevantes serviços prestados à Associação e ao
Ministério Público. Este acontecimento
ocorreu na gestão do promotor Arnaldo
de Aguiar Bastos.
Também fomos agraciados com um
terreno no balneário de Guriri, São Mateus, para construção de uma área de lazer e até hoje o empreendimento não foi
concluído. Quem sabe no futuro acontecerá? Este é o meu sonho...! Além disso, na mesma administração iniciou-se
a criação da Escola do Ministério Pú-

blico, concluída, finalmente, na administração do presidente Luiz Carlos Nunes, posteriormente à construção do auditório - local onde aconteciam as aulas
e palestras que proporcionavam ensinamentos jurídicos.
Como a Escola tornou-se concorrida com
as matriculas dos candidatos aos concursos jurídicos, o diretor, procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta (na
época, promotor de Justiça), ampliou-a,
adquirindo o nono andar, local onde passou a funcionar a Escola.
Na administração presidida pelo procurador de Justiça José Maria Rodrigues de
Oliveira Filho (na época, promotor de Justiça), foi adquirida a sede campestre na
Ponta da Fruta (Interlagos), em Vila Velha.
Tínhamos como ideário dotar a Associação de uma nova sede administrativa no
bairro Bento Ferreira, em Vitória, espaço
que facilitaria o estacionamento, promovendo-se encontros dos associados. Agora, na administração do presidente Almiro Gonçalves da Rocha, tal sonho foi realizado: adquiriu-se uma casa ampla, que,
conforme plano da atual Diretoria, será
adaptada às necessidades da Associação.
Em nosso Estado foram realizados dois
Congressos Nacionais (Guarapari e Marataizes), cuja organização foi da nossa Associação. Participaram membros dos Ministérios Públicos de vários estados, discutindo
teses sobre atuação do Ministério Público.
Outrora, a Associação realizava encontros em fins de semana em vários municípios. O promotor de Justiça com atribuições na comarca coordenava os eventos,
em parceria com a Diretoria da Associação.
Realizavam-se palestras, jogos de futebol
e outras modalidades esportivas, almoços
e churrascos. A participação dos associados era quase unânime e ofertavam-se conhecimentos de modo geral.
A Associação Espírito-santense do Ministério Público sempre teve atuação marcante na Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp). Na época,
seus representantes foram os procuradores
de Justiça Antonio Benedito Amâncio Pe-

reira, Sergio Gonçalves Lofêgo, Zélio Guimarães da Silva, Paulo Sérgio Reis, Luiz
Carlos Nunes, Elcy de Souza e Gabriel de
Souza Cardoso. Agora, quem representa é
o presidente de cada Associação.
É bem lembrado o movimento da equiparação salarial, considerando que a Constituição da República determinava a igualdade de tratamento - Judiciário e Ministério Público. Entretanto, tal preceito não
era cumprido e a Associação teve papel
preponderante na aplicação constitucional em nosso Estado. Lembro-me do trabalho realizado pelos associados (dos
quais eu fazia parte).
Em trabalhos realizados pela Associação, a Assembleia Legislativa aprovou a igualdade salarial e o governador
da época vetou. Conclamaram-se os associados a deflagrar greve com o objetivo da sonhada equiparação com o Judiciário, movimento aprovado por todos, que
assim convenceram os deputados a derrubar o veto. Tal fato aconteceu. Entretanto, gerou uma prestação jurisdicional
– arguição de inconstitucionalidade pelo
governo. Por fim, com a Lei Orgânica do
Ministério Público aprovada no Congresso Nacional, a equiparação aconteceu.
Devo lembrar que a Associação, como
entidade de classe, tem no seu Estatuto
importantíssimo instrumento da classe na
luta pela conquista e consolidação de garantias funcionais e institucionais.
Em sociedade que tradicionalmente foi refém da indefinição entre o espaço público e o espaço privado, tantas vezes apontado pela nossa historiografia, o que embaçou a eficácia da representação política, o perfil assumido
pelo Ministério Público no país, a partir da Carta Federal de 1988, abriu caminho a ter na atividade um instrumento privilegiado de interface entre as demandas sociais e a alta administração
pública. Nessa linha de raciocínio, não
podemos deixar de reconhecer, portanto, na Associação do Ministério Púbico
um ativo agente co-construtor da novel
e tenra democracia brasileira.
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Desembargador
relembra momentos

O desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama nasceu no dia 24
de julho de 1946, em Alegre/ES. É filho de Laerth Paiva Gama
e Maria Celina Teixeira Gama. É casado com Patrícia Abiguenem Abib Gama, com quem tem duas filhas, Paula e Flávia
Abib Gama. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES) no ano de 1971. Em 1974, ingressou como promotor de Justiça substituto no Ministério Público
do Espírito Santo (MPES), tendo passado por várias comarcas,
até que foi nomeado, por merecimento, para o cargo de procurador de Justiça.
De 1987 a 1989, exerceu o cargo de primeiro tesoureiro do
Conselho Fiscal da Associação Espírito-Santense do Ministério
Público (Aesmp). Integrou o Conselho Superior e o Colégio de
Procuradores do MP em 1993. Ainda na Procuradoria-Geral de
Justiça, foi eleito corregedor-geral da instituição, função que
exerceu de 1996 a 1997. Foi nomeado desembargador do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) no dia 3 de
agosto de 2000. Atualmente, é corregedor-geral de Justiça (biênio 2010/2011).

Quando e como foi sua carreira no Ministério Público capixaba?
Tive o prazer e a honra de exercer atividades no
Ministério Público Estadual por aproximadamente 26 anos. Ingressei na instituição em outubro
de 1974 e percorri todas as etapas da carreira de
promotor de Justiça substituto. Na primeira ent-
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rância, fui titular nas comarcas de Conceição da Barra, Itaguaçú, São Gabriel da
Palha, Santa Tereza. Depois passei pelas
de Nova Venécia, Itapemirim, Guaçuí e
Vitória. É com muito orgulho que me recordo quando fui promovido ao cargo de
promotor de Justiça, por merecimento,
em três oportunidades. Integrei o Conselho Superior do MP e sempre galguei
esse posto pelos votos dos meus colegas.
Além disso, exerci a função de corregedor-geral, o que foi muito significativo para
mim. Considero a instituição ministerial
uma das mais importantes do cenário jurídico brasileiro.
Com tantos anos de Ministério Público, o
senhor deve ter acompanhado algumas conquistas e desafios enfrentados pela Aesmp.
Poderia citar alguns?
A nossa luta foi muito grande. Não tínhamos lugar sequer para nos reunirmos.
Fui eleito por valorosos colegas para compor a Diretoria da Aesmp. Na época, a eleição foi muito acirrada. Eu e Dr. Ulysses
Gusman fomos eleitos para o cargo de tesoureiro do Conselho Fiscal. Recordo-me
quando descíamos a escadaria Maria Ortiz todos os dias para fazermos as aplicações financeiras da Aesmp no banco. E,
depois de muito esforço, adquirimos duas
salas, onde funciona a sede administrativa atualmente (no edifício Heitor Lugon).
Com o passar do tempo, as coisas foram
melhorando, pois com o advento da Constituição de 1988 e com a promulgação da
Lei Orgânica Nacional, na época, conquistamos nossa autonomia financeira e administrativa. Esse foi um fato que me marcou muito. Hoje, a Associação ganhou o
seu espaço e é muito respeitada no âmbito jurídico do Estado.
Do ponto de vista dessa trajetória, como o
senhor vê a evolução da Associação?
A evolução da Aesmp é inegavel. Começou tão pequena, e aos poucos foi criando sua marca e conquistando seu espaço
junto à sociedade. Hoje, ela tem vários de-

partamentos. A sede social, por exemplo,
nos enche de orgulho, com todo o conforto que propicia aos associados momentos
inesqueciveis de diversão e lazer. Dentro
desta evolução, não posso deixar de mencionar as festas de final de ano, hoje organizadas pela Aesmp e comememoradas pelos membros do Ministério Público
com júbilo e entusiasmo. Afinal de contas, é merecido. Não consigo, até a presente data, me desligar da Aesmp. Apesar de ter ingressado no Tribunal de Justiça (TJES) há aproximadamente 10 anos,
ainda a trago em meu coração. Sinto-me
membro do MP e continuo associado à
entidade de classe.
O senhor deve ter visto e participado de
muitos eventos socioculturais durante todos esses anos. O que ficou na memória
de mais marcante?
Sim. Participei de muitos congressos,
simpósios etc. Um deles, que me marcou
demais, foi um Encontro do Ministério Público que ocorreu na comarca em que atuava, Itapemirim. Foi um evento de muito
brilho e sucesso na época e contou com
a presença de vários membros do MP de
todo o país.
Na década de 80 o senhor exerceu o cargo de primeiro tesoureiro no Conselho Fiscal da décima-quarta Diretoria. Como era
cuidar das finanças da entidade naquela
época? O que mais marcou aquele período?
Vivenciamos momentos difíceis. Havíamos perdido a nossa isonomia com o
Poder Judiciário e a magistratura. Então,
em razão daquela dificuldade financeira
que atravessamos, alguns colegas deixaram o Ministério Público e se inscreveram
em outros concursos. Com poucos membros, a Aesmp também passou por uma
situação complicada. Mas recordo-me
de que a Diretoria da entidade se empenhou muito para que pudéssemos amenizar as dificuldades financeiras vivenciadas na ocasião. O que mais me marcou nesse período foram as ocasião em

que ia com o Dr. Ulysses Gusman fazer
aplicação no Banco do Estado do Espírito Santo. Na época, a Associação tinha
três contas em estabelecimentos diferentes. Certo dia, conversamos com o gerente de um dos bancos – Ferrari, me lembro
apenas do sobrenome - e ele cedeu para
cada associado o cheque confiança. Então, centralizamos todo o recurso financeiro no Banestes. Isso ajudou a contornar um pouco a situação. Em seguida,
no governo de Albuíno da Cunha Azevedo e após o advento da Constituição de
88, com a consolidação da autonomia
financeira, nós readquirimos a isonomia
de vencimento com o Poder Judiciário e
tudo se normalizou. Foram momentos difíceis, mas enfrentados com muita garra e fibra, em que a entidade se esmerou para amenizar o problema.
Várias personalidades passaram pela Associação, fizeram história e deixaram lembranças inesquecíveis. Se muitos deles
estivessem vivos, é provável que registrassem grandes momentos deste cinquentenário. E, para o senhor, o que significa vivenciar os 50 anos de fundação
da Aesmp?
É um momento emocionante na minha
vida e carreira. O Ministério Público, para
mim, foi o embrião de todas as conquistas. Os 50 anos de fundação da Aesmp são
uma importantíssima data, porque fortalece o seu trabalho, o seu dinamismo, além
da atuação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
Qual a mensagem que gostaria de deixar
sobre os 50 anos de fundação da Aesmp?
Desejar aos membros do Ministério Público que continuem sendo vitoriosos em
suas conquistas – buscando cada vez mais
o fortalecimento da Associação como uma
entidade essencial ao funcionamento da
Justiça. E aproveito para desejar ao atual
presidente, Almiro Gonçalves da Rocha,
e à sua Diretoria, felicitações pelas vitórias e conquistas.

emininas
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Uma história de conquistas

Não é de hoje que as mulheres ganham
cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Um rápido olhar sobre as ruas e
praças das cidades brasileiras logo destaca a crescente e colorida presença delas, marcando fortemente uma diferença em relação ao passado. Prova de que
é o mérito que as leva a estes lugares e a
postos avançados na sociedade é a procuradora de Justiça Miriam Silveira que,
em 1977, chegou de sua cidade natal, o
Rio de Janeiro, pronta para ficar em terras capixabas.
A vinda para o Espírito Santo tinha
sentido único. Havia conquistado um
dos maiores sonhos de menina, quando passou no concurso para o cargo de
promotor de Justiça substituto do Ministério Público Estadual (MPE), sendo
a primeira mulher a tomar posse e a ingressar o quadro de membros da instituição no ES.
“O Ministério Público é uma carreira
brilhante. Sinto-me muito feliz e realizada profissionalmente, porque o meu sonho sempre foi ser promotora de Justiça
do MP. Grandes foram as dificuldades.
Era muito difícil, na minha época, chegar às comarcas, por conta das más condições das estradas. Quando chovia, então, não tinha como voltar para casa. Mas

também tive muitas alegrias. Agradeço a
Deus por ter me ajudado a realizar todos
os meus objetivos”, comemorou.
Bacharel em História e em Direito pela
Universidade Federal Fluminense do Rio
de Janeiro, determinação, carisma e simpatia nunca lhe faltaram. A procuradora
de Justiça é mesmo uma mulher de muito talento, além de ter o amor e a honestidade como seus ideais de vida. Durante sua trajetória profissional passou pelas comarcas de Itapemirim, Cachoeiro de
Itapemirim, Castelo, Aracruz, Santa Leopoldina, Linhares e Vitória, entre outras.
Em mais de 20 anos de carreira, foi
professora do Centro Universitário de Vila
Velha (UVV), da Escola Superior da Magistratura da capital, Vitória, além de diretora
e coordenadora de curso preparatório para
concursos na área jurídica. Em 1995, foi
promovida por merecimento ao cargo de
procuradora de Justiça.
Mas o seu currículo não para aí. Foi
também membro do Conselho Superior
do Ministério Público Estadual por cinco
mandatos consecutivos; membro do Colégio de Procuradores de Justiça; do Conselho Consultivo da Associação Brasileira
de Mulheres de Carreira Jurídica no Espírito Santo (Abmcj); e do Conselho Nacional de Mulheres Jurídicas Notáveis do Bra-

sil. Dirigiu o Centro de Apoio Operacional
das Políticas de Educação (Cape) e o Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco).
Além de carregar um vasto leque de experiências em seu currículo, Miriam Silveira
é capixaba de coração, como reconhecem
e comprovam os vários títulos que já recebeu, entre eles o de “Cidadã Espírito-Santense”, “Cidadã Vitoriense”, “Vila-Velhense”, “Aracruzense”, “Itapemirinense”, a Ordem do Mérito “Maria Ortiz” e a Ordem do
Mérito “Domingos Martins”, entre outros.

Aesmp
A procuradora de Justiça Miriam Silveira relembra também alguns momentos marcantes, como quando fez parte da
diretoria da Associação Espírito-Santense
do Ministério Público (Aesmp). De 1981
a 2007, ocupou os cargos de tesoureira,
secretária, conselheira fiscal, diretora social e administrativa na entidade de classe.
“Quando fui diretora social da Aesmp
(2003-2007) organizava todas as festividades, como o Dia das Mães, o Dias das Crianças, as festas de final de ano, tudo enfim.
Isso me dava muito prazer. Se tem algo que
gosto de fazer, é festa. Sou festeira mesmo
e gostava de ver os colegas aproveitando de-
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Conquistas femininas
A mulher conquista espaço pela sua
dedicação e competência. Todo mundo que se esforça, trabalha e tem seriedade, consegue destaque. As mulheres,
com seu trabalho, esforço e inteligência, têm conquistado o lugar que merecem na sociedade.
De acordo com a procuradora Miriam
Silveira, a mulher é batalhadora e guerreira. Quando quer realizar um sonho, corre
atrás, persiste no seu ideal. “Tanto, que agora temos uma presidente da República, Dil-

ma Rousseff. Quem poderia imaginar que
o Brasil teria uma mulher no comando um
dia? Por aí se percebe que a mulher está
realmente conquistando ainda mais espaço
no mercado de trabalho”, destacou.
Casada com José Nuro Garcia, mãe de
Marcele Silveira Vidal Baldanza, procuradora federal e avó de Isabela Vidal Baldanza, sua xodó, a procuradora de Justiça disse que seu hobby favorito é viajar. E, agora
que se aposentou, no dia 1º de abril deste
ano, terá mais tempo para curtir suas viagens. Mas também reserva espaço para curtir a família e os amigos.

▪ Em 2009, em seu gabinete jurídico na

▪ A procuradora Miriam com a filha Marcele e

▪ Procuradora Miriam com o procurador-geral

▪ Com os colegas no Restaurante Lareira

▪ A procuradora Miriam no Centro de Apoio de

▪ Promotora de Justiça Arlinda Maria Barros

fotos: arquivo pessoal

pois. Todos os momentos marcaram a minha vida, mas as festas de final de ano sempre causaram uma emoção maior”, revelou.
Com relação aos 50 anos de história da
Aesmp, Miriam Silveira deixou uma mensagem: “Desse cinquentenário, participei por
33 anos, e a Associação evoluiu bastante. De
1977 até a presente data, vem melhorando e
ampliando cada vez mais sua atenção aos colegas associados. Parabenizo a todos os presidentes que contribuíram para o seu crescimento, e ao atual presidente, Almiro Gonçalves da Rocha, pelo empenho nos trabalhos
realizados e progresso da entidade”, disse.

Procuradoria-Geral de Justiça

Portuguesa: Em pé Clementino Izoton,
Heloiza Malta Carpi, Ronald de Souza, Sérgio
Dário Machado e Célia Lúcia Vaz de Araújo.
Sentadas: Miriam Silveira, Catarina Cecin
Gazele e Itajacy Andrade Dornelas

neta Isabela

Defesa Comunitária com o folder do evento
"2º Encontro Estadual de Desenvolvimento
Comunitário" na mão, realizado em 2010, na
Praça do Papa, de 24 a 26 de setembro

Fernando Zardini, em 2007

Monjardim e o presidente da Aesmp, Almiro
Gonçalves da Rocha, com a procuradora Miriam
Silveira (à esquerda), em sessão solene de
homenagem pela sua aposentadoria após 33
anos dedicados ao MPES, em março de 2011

arabéns
P
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Crônica de Homenagem

Vieram dias e foram noites, ora pontilhados
de luzes, ora deixando preciosos e cristalinos cordões de chuva, molhando a face
da terra, aleitando-a para intumescer as sementes do bem, dias que, por vezes, pareciam chorar, cumprindo a sagrada tarefa de fertilizar o chão que se amolda à natureza, anunciando o seu peito para que
as águas possam descer até o ventre em
que as sementes sonham com o amanhã.
Passaram dias, passaram noites, semanas
e meses que, agora, arrematam o tecido
da bandeira dos cinquenta anos da nossa
Associação, que se abre e se hasteia aos
nossos olhos, simbolizando a sonhada vitória, em larga faixa colorida, com os dizeres: PARABÉNS PARA VOCÊS.
Das apregoadas bagas que foram lançadas nos canteiros de cinquenta dobras
que, de início, se chamaram dias e noites,
nenhuma se perdeu, pelo contrário, multiplicaram-se, cresceram e produziram preciosos frutos, sob o zelo e a dedicação de
habilidosos jardineiros.
As primeiras portas da seara se abriram
através das mãos do inesquecível Dr. Odilon
Castelo Borges, que rasgou as primeiras estrias do progresso, começando a messe de
que brotou e cresceu a “festejada” de hoje,
cujo marco se fincou no começo do ano de
1961, quando ele, com sua equipe, plantaram e irrigaram, sem parar, as primeiras
árvores que vingaram, multiplicaram-se e
se agigantaram, sem pressa, sob os cuidados de quinze presidentes, lembrando que
alguns foram reeleitos, os quais, pelo valor que revelaram em seus atos, se tornaram verdadeiros “jacarandás”, viridentes e
frondosos, à cuja sombra nós, do Ministério

Público, nos abrigamos, confiantes e seguros de que, à nossa frente, pendem frutos,
alguns bem no alto, outros a nosso alcance, envolvidos na esperança e, muitos, já
transformados em realidade.
Resta-nos agora agradecer, “ab imo corde” a todos os presidentes que afivelaram
a longa corrente do tempo com cinquenta
elos dourados, oportunizando segurança e
gerando êxito à nossa querida Associação,
sem magoar a ninguém.
Para enriquecer a nossa mensagem, vamos transcrever os nomes, em ordem cronológica, dos valorosos presidentes que arrostaram as dificuldades, verdadeiras flechas do negativismo, e que, de cabeça erguida, venceram, à maneira de verdadeiros heróis. Eis os nomes que entraram na
história da AESMP:
Dr. Odilon Castelo Borges, Dr. Geraldo
Correia Lima, Dr. Hélio Leal, Dr. Antônio
Benedicto Amâncio Pereira, Dr. Paulo Augusto Costa Alves, Dr. Zélio Guimarães Silva, Dr. Fernando de Assis Ribeiro, Dr. Paulo Sérgio Reis, Dr. Arnaldo de Aguiar Bastos, Dr. Luis Carlos Nunes, Dr. Elcy de Souza, Dr. José Maria Rodrigues de Oliveira
Filho, Dr. Humberto Alexandre Campos
Ramos, Dr. Emmanuel Arcanjo de Souza Gagno e, já nos nossos dias, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha.
Pedimos permissão para, simbolicamente, cingir a fronte de cada um deles
com a coroa de ouro produzida pelas estrelas do tempo, envolvendo a mente de todos com o diadema que nos
veio do alto, agradecendo àqueles que
se acharem aqui

Vicente Nolasco Costa
Promotor de Justiça aposentado

na terra e, também, àqueles que mudaram
de endereço.
Dr. Almiro da Rocha, permita-nos, valendo-nos de uma ousada hipérbole, dividir a sua intocável “Rocha”, transformando-a em muitas pedras menores, no presente e no passado, que são os servidores, todos, sem exceção, que participaram
da construção do “monumento” que, nos
nossos dias, entra na história da família do
Ministério Público: a festejada Associação
Espírito-Santense do Ministério Público, à
cuja frente se encontra Vossa Excelência
, com bravura, dedicação e equilíbrio, e
outros seus nobres colegas, na escada da
vida, foram nos moldes da lei reeleitos, a
fim de arrematarem a edificação, já começada e em plena corrida rumo ao futuro.
Diante do exposto, apresentamos os
nossos parabéns especiais a todos de sua
equipe, dizendo: Senhor Nosso Deus, muito obrigado!

Aesmp
Funcionários

fotos: arquivo pessoal

Funcionários da
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Rosa Maria

Henriette Merçon

Gil Xavier

Vera Lúcia

Maria das Dores

Maria Auxiliadora

Maria Anete

Leandro Patrocínio

Juliana Barboza

Raphael Fardim

Jonathan Silva

Eva Maria

Paula Stéfani

Sander dos Reis

Thiago Guimarães

Polyana Vidal (estagiária)

depoimentos
“É uma satisfação fazer parte da Aesmp!
Descrevo aqui não só o compromisso com
o trabalho, mas também a manifestação de
alegria diária, junto aos colegas e associados que já passaram pela minha vida ou
nela permanecem durante esses 12 anos
em que estou na entidade.”

“Completei 20 anos de Aesmp e os meus sentimentos de admiração, respeito e amor
por este lugar só aumentam. São recíprocos. Durante esses anos cresci como pessoa
e profissionalmente. Aqui, não é apenas o meu local de trabalho e sim a extensão da
minha família. Na verdade, acho que minha relação com a entidade já superou a esfera do profissional."

Maria das Dores Vieira da Silva
atendente de consultório odontológico

“Estou na Aesmp há 16 anos. Tive a oportunidade de aprender muitas coisas, como, por
exemplo, a lidar com as pessoas e a respeitar o espaço de cada um. Além disso, cresci
bastante profissionalmente, pois a entidade tem me dado oportunidade de aprender mais
e mais. Agradeço a Deus a cada dia por fazer parte dessa equipe!”

“Estou na Associação há 16 anos. Considero a entidade como a minha segunda casa
e os colegas uma verdadeira família. Gosto muito do trabalho que faço.”
Eva Maria Teixeira dos Santos
auxiliar de serviços gerais
“A Aesmp para mim é o complemento de minha família. Sou grata à Associação por ter
me proporcionado fazer parte da ‘família Ministério Público’, a quem devo tudo que sou.”
Maria Anete Maurício
agente de apoio administrativo

Sander dos Reis Pechincha - coordenador administrativo

Maria Auxiliadora Perin - bibliotecária
“Há 13 anos faço parte da ‘família Aesmp’. Fiz grandes e eternos amigos. Tenho especial carinho pelos colegas que estão comigo há algum tempo. Cheguei para integrar o time da escola. Apaixonei-me pelo trabalho de imediato. Sinto-me feliz e realizada profissionalmente.”
Vera Lúcia Machado Gomes - secretária da EESMP
“Gratidão! Esse é o sentimento que me vem à mente quando penso nesses 12 anos de
trabalho na Aesmp. A Deus, aos colegas e pacientes-amigos que conquistei: obrigada pela
confiança no meu trabalho e por me deixar fazer parte da vida de vocês!”
Henriette Merçon - odontopediatra
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Procurador Sérgio Dário Machado
fala sobre sua participação na
O interesse em seguir a carreira jurídica começou cedo para o procurador de Justiça
Sérgio Dário Machado. Nascido no dia 21
de fevereiro de 1950, em Alegre/ES, é filho de Sinval Raymundo Machado e Joaninha Agostinho Machado. Desde adolescente
Sérgio já gostava de leituras sobre assuntos
ligados à área jurídica e participava de debates na sala de aula. O pai, graduado em
Direito, foi sua fonte de inspiração para ingresso na carreira, que começou após formar-se, também em Direito, pela Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), em 1974.
Na época do ginásio (hoje Ensino Fundamental), relembrou que certo dia um dos
seus professores pediu aos alunos para encenarem uma peça que simulava um tribunal – com acusação, defesa e juiz – onde
se julgaria a presença dos Estados Unidos no Vietnã. Ele foi um dos escolhidos
para participar. “Eu me recordo das pesquisas e apresentação que fizemos. Acho
que atuei na acusação, ou seja, contra a
postura adotada pelos EUA”.
Membro do Ministério Público desde
1978, como promotor de Justiça substituto passou pelas comarcas de Alegre, Alfredo
Chaves, Aracruz, Cariacica, Castelo e Conceição da Barra, entre outras. Foi promovido, por merecimento, ao cargo de procurador de Justiça em 1992. Hoje, atua na Procuradoria de Justiça Cível em Vitória - vinculado à 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, é coordenador
nacional da campanha “O que você tem a
ver com a corrupção?” Conheça melhor este
combativo membro do parquet capixaba.

A associação completa 50 anos no dia 21
de abril. Poderia citar algumas lutas, conquistas e desafios enfrentados pela entidade de classe durante esse período?
Acompanhei toda a história da Aesmp
nestes trinta e tantos anos em que estou
no MP. A Associação sempre esteve muito
intimamente ligada às lutas que a própria
instituição ministerial empreendeu neste
período e sobre isso falarei logo a seguir.
Mas em termos estritamente associativos,
penso que essa entidade experimentou um
progresso muito grande. Fortaleceu-se na

“... penso que essa
entidade experimentou um
progresso muito grande.
Fortaleceu-se na sua
estrutura administrativa
para atendimento aos
associados; ampliou
espaços físicos para bem
executar suas tarefas.”
sua estrutura administrativa para atendimento aos associados; ampliou espaços físicos para bem executar suas tarefas. Adquiriu sede social própria e está-se preparando para inaugurar nova sede administrativa em Vitória, no bairro Bento Ferreira.
Realiza eventos em datas marcantes para
a categoria e se esmera no sentido de que

eles aconteçam da melhor forma possível.
Eu digo isso de cadeira, porque procuro
participar de todos eles.
Os desafios enfrentados foram muitos, e vão desde a negociação de reajustes de nossos planos de saúde, da contratação para fornecimento de telefonia móvel, bem como na forma de atendimento
a essa gama de novos associados que, de
tempos em tempos, ingressam em seus
quadros, cada um deles com sua individualidade, com seus anseios, suas ideias,
suas necessidades e seus sonhos. Saber
prestar atendimento que satisfaça a todos é um dos grandes desafios de todas
as diretorias da Aesmp e elas, a meu ver,
têm-se saído muito bem.
A construção da sede de Vila Velha foi
um trabalho que requereu muito esforço,
assim como a instalação do auditório do
Ed. Heitor Lugon. A inauguração de uma
biblioteca, com acervo razoável, e o consultório dentário, entre outras ações, são,
sem dúvida, sinais de vitória e de sucesso
de todas as administrações que estiveram
à frente da Aesmp nesses 50 anos.
Na década de 90, o senhor exerceu o cargo de primeiro tesoureiro em duas Diretorias consecutivas: na gestão do presidente Luiz Carlos Nunes ((1989-1991) e na
administração do presidente Elcy de Souza (1991-1993). Como foi cuidar das finanças da entidade nessa época? Quais
foram os principais desafios enfrentados?
Naquela época as nossas lutas maiores
eram por conta de vencimentos condignos
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Também quero consignar que houve
um período de atraso nos nossos vencimentos e que a própria Aesmp fazia empréstimos aos associados e o numerário
era conseguido através de financiamento direto dos diretores nos bancos (eu e
o Luiz Carlos Nunes nos revezávamos na
condição de “tomador” e “avalista” de
montantes de vulto, para atendimento
aos colegas). A Aesmp não podia tomar
empréstimo. Eu mesmo era quem atendia aos colegas. Segurava a garantia (um
cheque, ou uma nota promissória) e lhes
repassava a importância de que precisavam. Sem qualquer custo que não aquele que o banco cobrava. Não havia lucro
algum. Apenas “inventamos” uma forma
de ajudar aos colegas. Só isso. Há, ainda,
na ativa, muitos desses promotores que
devem se lembrar disso.

Como o senhor vê hoje a evolução
da Associação?
A respeito dessa pergunta, já me manifestei linhas atrás, e agora só acrescento que
nenhuma agremiação ou entidade resiste por meio século se não evoluir. Ou
faz isso como uma chama que brote
de suas diretorias, ou isso acontece
impulsionado por forças externas à
gerência - que, no caso, são o próprio corpo associativo. Caso contrário, se extingue. E, felizmente,
nossa Aesmp está ai, firme e forte.
Veja mais evolução: há cerca de seis meses, localizei em
meus alfarrábios cópia do pri-

meiro computador que adquiri para a Associação, em 23 de março de 1992, pelo valor de Cr$ 10.116.000,00 (cruzeiros, a moeda da época). Começava, ali, a nova era: a
da informatização que, se para muitos apresentava-se ainda nebulosa, para aqueles diretores da Aesmp era realidade palpável. Enviei, digitalizada, parte dessa história da Associação, para o atual presidente.

foto: arquivo pessoal

para o parquet. A manutenção de paridade com categoria de atividade semelhante
à nossa levou à movimentação constante
das Diretorias da Associação que, de braços dados com alguns segmentos da sociedade, estiveram muitas e muitas vezes em busca da classe política visando
ao apoio às nossas aspirações. Em incontáveis oportunidades nos reunimos com
nossos legisladores estaduais, mostrando
a necessidade de fixarmos um piso salarial que não discrepasse dos demais usados como parâmetros. Também não posso olvidar que, no mesmo período, ou uns
poucos anos antes, o MP nacional já ansiava por novas conquistas no próprio desenvolvimento de suas atividades. Questionavam algumas lideranças, a forma arcaica de prestação de serviços à sociedade. Buscavam autonomia e independência funcional (e financeira). Hoje, depois
da Constituição de 1988, em que o novo
perfil da instituição foi traçado, ela já demonstrou ser bastante capaz de melhor
atender às comunidades, sem ter que recorrer a procedimentos que nem sempre
solucionam as questões da forma buscada ou que, por vezes, não trazem resultados no prazo que deveriam fazê-lo.
Sobre a situação às vezes de penúria
pela qual passávamos, cito, apenas para
registro: recordo-me de que antigamente
a gente só adquiria carro novo através dos
sorteiros em grupos formados na Aesmp,
nos quais um empresário capixaba foi fundamental na disponibilização de veículos,
o Sr. José Lino Sepulcri.
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Entrevista

O senhor deve ter participado de muitos
eventos sociais organizados pela Aesmp.
Em sua opinião, qual deles marcou mais
e ficou na história?
O que mais me marcou, quando fui diretor da Aesmp, foi ver entrar em funcionamento pleno a Escola da Associação.
Quase que “na marra”, depois de esforços sem medidas da Dra. Maria Baptista
Nery, da Dra. Mônica e outros. Naquela
oportunidade, até a designação que hoje
possui - Escola de Estudos Superiores do
MP do Espírito Santo-, foi discutida por
nós. E o sucesso ocorreu. Logo e por muito tempo. E isso se deveu também ao gabarito dos professores. Pessoas de destaque social ligavam solicitando reserva de
vagas para algum conhecido... Era difícil.
No começo, o procedimento era atendimento rigoroso da ordem de chegada das
matrículas. Uma época realmente inesquecível na história da Aesmp.
Gostava muito, também, dos eventos
natalinos. Era churrasco, distribuição de
brindes (que a própria Diretoria arrecadava), bailes etc. De todos eles, sem destaque, eu gostava (e ainda gosto) muito.
Mas, do que eu sinto falta é das viagens
que fazíamos para o interior. A gente ia
a trabalho (palestras etc.), mas também
aproveitava para visitar o município, jogar
um futebol, ter lazer com a família. Disso,
realmente, eu tenho carência.
Destaco, em tudo o que relatei, a participação da incansável Anete.
Atualmente, o senhor é coordenador nacional da campanha “O que você tem a ver
com a corrupção?”. Quais metas foram alcançadas até o momento?
A campanha, no meu entendimento, está
em sua fase embrionária, se considerarmos
o número razoável de estados da Federação
que ainda não a desenvolveram em sua plenitude. Penso em firmar alguns Termos de
Cooperação com terceiros, para uma propagação maior. Há vários parceiros nesse sentido, mas a idéia é ampliar o leque deles.
Em muitas unidades da Federação
podemos destacar trabalhos de alto ní-

vel divulgando os objetivos da campanha. Essas são as nossas maiores conquistas dentro do que se propõe a organização: divulgar, ao máximo possível,
suas finalidades.
A meta principal é chegar a todos os alunos do Ensino Fundamental, porque se trata de uma iniciativa, em primeiro plano, de
cunho educativo, ou seja, através de doutrinamento à criança/adolescente, pretende-se, pelo menos a médio prazo, modificar o entendimento generalizado e equivo-

“Acompanhei toda a
história da Aesmp nestes
trinta e tantos anos em que
estou no MP. A Associação
sempre esteve muito
intimamente ligada às lutas
que a própria instituição
ministerial empreendeu
neste período...”
cado de que cada um deve procurar levar
vantagem a qualquer custo e, num segundo prisma, oferecer um caminho de punição ao transgressor da lei.
No site da campanha www.oquevocetemavercomacorrupcao.com há várias informações a respeito da mesma, bem como
um plano de trabalho apresentado em meados do ano passado que é o farol para que
desenvolvamos nossas atividades.
Qual a mensagem gostaria de deixar sobre
esse aniversário?
Que, qualquer que seja a Diretoria que
venha a assumir os destinos da Aesmp,
se lembre, sempre, do caráter passageiro
dos cargos que ocupam, e que a entidade deverá sobreviver a eles. Que pensem
que um dos fins da existência da Aesmp
deve ser, também, acompanhar e ajudar
na evolução institucional, e que uma das
formas de realizar tal tarefa é proporcio-

nar meios de aperfeiçoamento aos membros do MP.
Que pensem que as lutas enfrentadas
hodiernamente pelas administrações do
MP Nacional são, por exemplo, pelo reestudo da atuação ministerial em 2ª instância; para a implantação do ensino à distância, ainda que posteriormente se usem
os dois sistemas (presencial incluído); por
videoconferências, facilitando os debates
e favorecendo o acesso à educação continuada. Não olvidem que atualmente nossas batalhas são para implantação de cursos de extensão, pós-graduação e cursos
de adaptação; que os esforços hoje estão
voltados para melhorar o nível em processos de seleção através de concursos de ingresso que contemplem matérias de formação humanística (Sociologia, Psicologia
etc.), na certeza de que há necessidade intransferível da interação dos conhecimentos, condição quase imprescindível para o
bom exercício de nossas funções; de que
estejamos preparados para a implantação
de um MBA em Gestão do Ministério Público e a inclusão de media training na formação profissional dos membros do MP.
Que todos os diretores de nossa Associação possam dar as mãos aos dirigentes do parquet para desenvolver as
atividades acima referidas, assim como
para garantir as conquistas até então obtidas, na certeza de que somos o repositório das esperanças da sociedade brasileira, somos a sua voz. Que o Estado
Democrático de Direito não pode deixar
que as instituições criminosas ou as pessoas que sempre se proclamaram donos
da verdade e da justiça mascarem os objetivos da instituição. Tenham consciência de que temas como Ação Civil Pública, Inquérito Civil, Poder Investigatório e
outros, têm surgido como ameaça ao livre, consciente e responsável arbítrio no
seu manuseio pelo parquet. Que o Estado Democrático de Direito não pode deixar que as instituições criminosas ou as
pessoas que sempre se proclamaram donos da verdade e da justiça mascarem os
objetivos da instituição.

e a sociedade do amanhã
Crônica
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Em um congresso nacional de membros do
Ministério Público realizado no sul do País,
na década de 70, um grande número de
participantes, preocupados já naquela época com a presença de jovens e adolescentes
no mundo do crime, resolveu alertar os demais congressistas para a necessidade de
se conter a violência, mesmo que para isto
fosse preciso traçar um plano cujo resultado positivo só se obtivesse dez anos mais
tarde. Tal iniciativa, que teve a participação de um representante do Espírito Santo, foi aceita, e dela foi dado conhecimento ao então Presidente Médici.
O plano consistia no seguinte: pelo fato
de ser impossível o atendimento, por parte
dos poderes públicos, a todos os menores
carentes, especialmente os que se encontravam perambulando pelas ruas e já aliciados por marginais experientes, que fossem criadas instituições, com participação
ativa dos poderes federal, estadual e municipal e o apoio da sociedade, devidamente equipadas para abrigar, em tempo integral, toda criança que, na época, estivesse com seis anos ou menos.
Sugeriu-se, ainda, que, no ano seguinte
à implantação, toda criança que estivesse
com sete anos também fosse encaminhada àquelas instituições - isto porque esta
teria seis anos no ano anterior, e assim sucessivamente, até se atingir a idade limite.
As instituições, que funcionariam em regime de dez horas por dia, proveriam à criança instrução, formação moral e religiosa e
lazer, e seriam conduzidas por funcionários
que, além da capacidade para o exercício
da função, fossem pessoas humanas, com
condições morais e psicológicas para lidar
com crianças, sendo estes requisitos indispensáveis para a nomeação “do presidente ao servente”. Uma equipe acompanharia os pais das crianças, dando-lhes orientações para se conduzirem condignamente.

foto: arquivo pessoal

O menor carente de hoje

▪ Os promotores: Antônio Carlos, Ana Maria Mai e Cláudia Sasso
Se analisarmos o tempo decorrido, mais
de trinta anos, e a faixa etária dos marginais
que hoje nos preocupam, vamos notar que
muitos deles nem haviam nascido e se, naquela ocasião, houvesse sido implantada a
instituição que acolheria todos os menores
de seis anos ou mais, uma quantidade imensurável dos marginais de hoje não teriam se
deparado com o mundo do crime e, como
nossos filhos, estariam até frequentando a
Universidade, de onde poderiam estar saindo
como médicos, engenheiros, professores etc.
- e não ostentando o “diploma de bandido”.
Aquela imagem da década de 70, conforme o transcrito acima, continua viva em
nossa mente e nasceu justamente em uma
reunião de um Congresso Nacional do Ministério Público realizado em Porto Alegre.
Por isso é que hoje, ao lutarmos pela implantação da instituição, que batizamos com o
nome de Centro Integrado de Atividades Socioeducacionais – PROJETO CIASE – economizando por cerca de 5 anos do meu próprio salário e com o auxilio de alguns amigos, dentre eles, a médica Dra. Samira está
sendo possível ver a sede do PROJETO CIASE em adiantado estado de construção. A

nós, membros do MP, nos é dado pelo Estado o poder de punir, entretanto, se somos
cristãos e recebemos do Pai toda proteção,
inclusive de termos um salário digno, será
que não devemos sentir na obrigação de evitar que alguém seja punido? Ou aplicando antecipadamente o poder de prevenir?
Estou tentando fazer a minha parte em homenagem a esta instituição que tanto amo.
Não é nosso desejo que o poder público
fique à margem Ao contrário, queremos nos
juntar a ele apresentando-lhe opções, especialmente no que tange à formação moral
e cristã de crianças na faixa etária de dois
a 13 anos, procurando prepará-las para o
mundo que se lhes apresentará após passarem pela adolescência.
Diante dos fatos aqui narrados, gostaria
de conclamar a todos, povo e governo, para
juntos transformamos, no futuro, o menor
carente de hoje em uma pessoa útil para
a sociedade do amanhã.
Cordial abraço!
Antônio Carlos Moraes
Promotor de Justiça aposentado

Aesmp e as Campanhas

combate à corrupção
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Na gestão do atual presidente, Almiro Gonçalves da Rocha, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) promoveu e marcou presença em algumas campanhas de combate à corrupção, em parceria
com a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
Realizada em três ocasiões - 2008,
2009 e 2010 -, “O que você tem a ver com
a corrupção?”, por exemplo, foi umas das
que mobilizou promotores e procuradores
de Justiça, diversas personalidades da cultura e do esporte capixaba, representantes
do poder público e da sociedade civil organizada, além de autoridades políticas.
Entre eles, o então vice-governador e hoje
senador Ricardo Ferraço. Na ocasião, foram distribuídos vários panfletos educativos pelas ruas da Grande Vitória.
Outro ato público da campanha aconteceu no ginásio de esportes do clube Álvares Cabral e reuniu cerca de 1.200 pessoas, entre crianças, adolescentes e professores de diversos municípios.
A campanha, que surgiu em agosto de
2004 por iniciativa do Ministério Público de
Santa Catarina, teve como objetivo conscientizar a comunidade, especialmente crianças
e adolescentes, sobre a importância da construção de uma sociedade melhor a partir da
conduta do cidadão comum - com uma prática honesta frente às atitudes mais simples
e rotineiras. O projeto foi idealizado pelo promotor de Justiça Affonso Ghizzo Neto, do
MP-SC, repercutiu e deu certo.
O projeto recebeu apoio dos veículos de
comunicação catarinenses e, por sua originalidade e eficácia, foi escolhido, em 2005,
pela Fundação Getúlio Vargas e Associação
dos Magistrados Brasileiros para receber o
Prêmio Innovare do Ministério da Justiça. A

iniciativa chamou a atenção de outros Ministérios Públicos, sendo então encampada em
nível nacional pela Conamp e pelo CNPG.
Com isso, a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp),
em parceria com o Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos
dos Estados e da União (CNPG), lançou-o
nacionalmente em março de 2008, em Brasília. Foi o início de um programa de mobilização em todo o Brasil contra este crime que
atinge as diferentes esferas da sociedade.
Assim a ideia foi-se expandindo para
outros estados. No Espírito Santo, o atual presidente da Aesmp, Almiro Gonçalves
da Rocha, junto com outras lideranças, não
abriu mão de debater sobre o incentivo à
transparência nas mais simples atitudes
da vida de qualquer cidadão.
“O projeto tem caráter educativo e busca conscientizar a sociedade, especialmente crianças e adolescentes, a partir de um diferencial, que é o incentivo à honestidade e
transparência das atitudes, destacando atos
rotineiros do cidadão comum que contribuem
para a formação do caráter”, disse Almiro
(Aesmp em Foco, nº5, outubro de 2008).
Na época, ao discursar, o procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio,
convocou toda a sociedade civil organizada para se engajar na luta permanente para
pôr fim à corrupção no Estado. “Podemos
despertar neste momento com o compromisso pelo voto consciente nas eleições”
(Aesmp em Foco, nº5, outubro de 2008).
Em Vitória participaram da campanha
também a Controladoria-Geral da União
(CGU), o movimento Espírito Santo em
Ação, a Rede Capixaba de Inteligência, a
Rede Globo, a Rede Capixaba pela Ética

▪ Da esquerda para a direita: Promotor de Justiça

do MP/SC Affonso Ghizzo; senador Ricardo
Ferraço (na época, vice-governador); presidente
da Aesmp, Almiro Gonçalves da Rocha; e o
procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini
Antonio, durante a campanha em 2008

▪ Campanha realizada no Espírito Santo reúne
imprensa local

▪ Imagem geral da plateia
e Reconstrução Política, a Associação de
Magistrados do Brasil e o Prêmio Innovare, do Ministério da Justiça, com apoio do
Clube de Regatas Álvares Cabral e da produtora de vídeo Jucutuquara Filmes.

fotos: Assessoria MPES

Aesmp e PGJ promovem campanhas de

fotos: Assessoria MPES
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Promotores e procuradores de
Justiça não se calam contra o PL
n.º 265/2007 de Paulo Maluf
No dia 9 de julho de 2009, associados
da Aesmp (Associação Espírito-Santense
do Ministério Público) ergueram suas vozes contra o Projeto de Lei n.º 265/2007,
de autoria do deputado Paulo Maluf (PP-SP) e promoveram uma grande mobilização social, juntamente com o atual presidente da entidade, Almiro Gonçalves da
Rocha, na capital, Vitória. A campanha
havia sido lançada em todo o país pela
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) no dia 17 de
junho, em Brasília.
O PL prevê punição aos membros do
Ministério Público (MP) e autores de ações
civis públicas e populares quando for reconhecida a “intenção de promoção pessoal, má-fé ou perseguição política”. Além
disso, penaliza os responsáveis pela ação
com multa equivalente a dez vezes o valor gasto pelos acusados para se defenderem em processo.

Foro privilegiado
A Aesmp também foi representada
pelo atual presidente, Almiro Gonçalves da Rocha, em uma mobilização social contra o foro privilegiado, que ocorreu em São Luís
(MA) no ano de 2007. Com o slogan “Foro privilegiado = impunidade, diga não a essa imoralidade”, o
evento foi realizado pela Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM), com o
apoio da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público
(Conamp) e da Procuradoria-Geral
de Justiça da capital maranhense.
O principal objetivo foi protestar contra a PEC 358, que garante
aos parlamentares autores de atos
de improbidade administrativa o
direito de serem julgados em foro
privilegiado. O instrumento, previsto em lei, permite aos agentes públicos acusados de corrupção serem julgados fora do local onde o
crime ocorreu. Um privilégio que,
na avaliação dos membros do MP,
impede o Judiciário de aplicar punições devidas a senadores e deputados que praticam atos ilícitos.
foto: Assessoria Conamp

▪ Imagem geral da campanha contra o projeto de
lei do deputado Paulo Maluf, realizada em 2009

Na época em que foi lançada no Espírito Santo, a manifestação contou com
o apoio do então vice-governador Ricardo Ferraço, do então presidente da Conamp, José Carlos Cosenzo, do representante do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça do Rio de Janeiro,
Cláudio Soares Lopes, do procurador-geral de Justiça, Fernando Zardini Antonio
e da sociedade civil organizada, além de
outras autoridades.

▪ Aesmp presente com a Conamp

durante o foro privilegiado,
realizado no Maranhão em 2007
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Aesmp: 50
Artigo

“Ainda que grandes tratos da Europa, e muitos velhos e célebres Estados, tenham caído ou
possam vir a cair, e de todo o odiento aparato do regime oponente, nós não esmorecemos,
nem fraquejamos. Iremos até o fim. Vamos lutar, lutar nos mares e oceanos, lutar cada vez
com mais confiança e maior poderio no ar, havemos de defender nosso lar, custe o que
custar. Lutaremos nas praias, lutaremos nas pistas de pouso, lutaremos nos campos e nas
cidades, lutaremos nos montes. E mesmo no caso, em que não creio em um só momento, de
estarmos subjugados e famintos, nosso império, armado e guardado, prosseguirá na luta até
que, quando Deus for servido, o Novo Mundo, com toda sua potência e poder, entre em cena
para o resgate e a libertação do Velho” – Winston Churchill, 04.07.1940, no Parlamento.

Coincidência ou não, as orações “churchillianas”, laboradas para o bom combate, soam musicadas para o Ministério Público brasileiro, instituição que vive um momento de reafirmação de seus princípios, os
mesmos insculpidos na Carta Constitucional
promulgada há pouco mais de vinte anos.
Para firmar-se como ente essencial ao
regime democrático e à tutela dos mais relevantes interesses sociais, atravessou o Ministério Público ímpares momentos e desafios, somente superados pela habilidade e
pela dedicação de gerações de abnegados
cidadãos de visão, responsáveis pelo êxito
na conquista das garantias e das prerrogativas da sociedade, como hoje concebidas,
e por ela emprestadas, apenas emprestadas, à nossa instituição, em troca da tutela
de seus mais sublimes ideais e do mandato republicano que a proteja dos despautérios outras vezes praticados por uns poucos
que insistem em fazer do público, o privado. Espelhada no labor desmedido daqueles que fazem a história, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
– Conamp, antes Caemp (Confederação das

Associações Estaduais do Ministério Público), inspirada nos lemas que sempre nortearam a entidade e todos os presidentes,
diretorias e conselhos que por ela passa-

“Parabéns Aesmp! Que
a vossa história replique
como exemplo a todas as
entidades de classe e à
própria instituição, e que
o exercício permanente da
tolerância e da dedicação
ao próximo permita-nos
resgatar a peroração,
agora metamorfoseada, de
Winston Churchill...”
ram, usa do ensejo para, efusivamente, homenagear a Aesmp – Associação Espírito-Santense do Ministério Público, forte afiliada, reconhecida nacionalmente por sua

pujança e por sua atuação política e classista ostensiva, viés desenhado ao longo
de 50 anos de lutas e de glórias.
Nascida a 21 de abril de 1961, em
data que registra o passamento do “Mártir
da Inconfidência”, a Aesmp personifica o
ideal do Ministério Público deste país e de
todos os líderes que por ela passaram, legando, a seu tempo e modo, a edificação
dessa magnífica obra, desenhada, com
suor e lágrimas, notadamente no período
constituinte, na busca incessante por uma
consciência nacional de Ministério Público. Nas pessoas de seus heróicos fundadores e primeiros diretores Odilon Castelo Borges (presidente), Lauro Calmon Nogueira da Gama, Álvaro José Sobreira, Romero Lofêgo Botelho, Geraldo Correia Lima
e Keil Nascimento Ferreira, como dos presidentes subseqüentes e seus respectivos
corpos diretivos, de Geraldo Correia Lima
a Almiro Gonçalves da Rocha, o tributo dos
que chegam e da Conamp, todos partes de
uma engrenagem que colocou a Aesmp no
patamar das grandes representações classistas brasileiras.

anos
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Que o marco dos 50 anos decorridos,
além de comemorativo, balize o ideário dos
próximos 50, trazendo o repensar acerca
da excessiva politização da instituição e do
regime fratricida instalado; do risco de banalização de nossos instrumentos de atuação; da necessidade de ampliação da efetividade de nossas ações; temas que constituem parte crucial de um problema que
traz consigo constatações que precisam ser
enfrentadas e discutidas, em todas as nossas esferas administrativas, aproximando-nos, ainda mais, da sociedade, única destinatária de nossos préstimos.
Parabéns Aesmp! Que a vossa história
replique como exemplo a todas as entidades de classe e à própria instituição, e
que o exercício permanente da tolerância
e da dedicação ao próximo permita-nos
resgatar a peroração, agora metamorfoseada, de Winston Churchill, lida alhures: ainda que muitos velhos conceitos
tenham sido derrotados, e que o odioso
aparato do vil regime dos maus insista
em manter-se soerguido, o Ministério Público não esmorecerá e nem fraquejará,
pois iremos até o fim. Vamos lutar, lutar
e lutar ainda mais, com mais confiança
e força, para defender o nosso país e a
nossa nação, custe o que custar. Lutaremos nas cidades, lutaremos no campo, lutaremos na floresta e lutaremos
nos rios. E, mesmo quando parecermos
subjugados e sem forças, prosseguiremos na luta, até que Deus e a nova ordem entrem em cena para libertar a sociedade de todo o mal.
Salve a Aesmp!

“... a Associação Nacional
dos Membros do Ministério
Público ... inspirada
nos lemas que sempre
nortearam a entidade
e todos os presidentes,
diretorias e conselhos
que por ela passaram,
usa do ensejo para,
efusivamente, homenagear
a Aesmp – Associação
Espírito-Santense do
Ministério Público, forte
afiliada, reconhecida
nacionalmente por
sua pujança e por sua
atuação política e
classista ostensiva,
viés desenhado ao
longo de 50 anos
de lutas e de
glórias.”

César Mattar Jr.
presidente da
Associação
Nacional dos
Membros do
Ministério Público
(Conamp)

foto: Assessoria Conamp

pelo Ministério Público
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A Associação Espírito-Santense do
MinistérioPúblicocompleta50anos
e, há 18, é parceira da Unimed Vitória. Por isso, é com orgulho que a Cooperativa a parabeniza, pela confiança depositada nessa relação duradoura, pautada por respeito e cordialidade. Nossa expectativa é oferecer, cada vez mais, saúde e qualidade de
vida a vocês, nossos clientes.

José Luiz Barreto Vivas - ex-membro do
MPES e desembargador do Tribunal de
Justiça do ES

Luiz Carlos Nunes - procurador de
Justiça e ex-presidente da Aesmp

Luiz Carlos Paier - diretor da
Unimed Vitória

foto: Assessoria Aesmp

foto: Arquivo pessoal

A Associação classista vem preenchendo, desde o seu nascimento, uma missão relevante no que
tange às conquistas institucionais do Ministério Público no seu atual perfil constitucional – o que deve ser uma permanente e
constante vigilância, em face de propostas
para sua descaracterização como órgão independente de poder do Estado.

foto: Jânio Pértelli

Impulsionada pelo idealismo, a
abnegação e a liderança de homens e mulheres integrantes do
parquet ao longo destes 50 anos de existência, a Aesmp tornou-se uma instituição conceituada, congregando pessoas com sadios
propósitos para a defesa de valores éticos que
culminaram nas merecidas conquistas alcançadas por todo o seu corpo de associados.

Meio século de lutas, conquistas e companheirismo entre
nós, associados.
Veraldo Macedo Miranda - promotor
de Justiça do MPES

A Associação do Ministério Público
não é apenas um órgão de classe
mas, também, o centro irradiador
da função social de seus membros.
Paulo Augusto Costa Alves
procurador de Justiça aposentado e expresidente da Aesmp

foto: Arquivo Unimed

foto: Arquivo TJES

foto: Jânio Pértelli

Entre

O Ministério Público consolidou
seu papel no fortalecimento de
boas práticas na gestão pública
e desejamos ter a cada dia mais aprimorada. Parabéns pelos 50 anos!
Lelo Coimbra
deputado federal

Quando vislumbramos os mais
precípuos objetivos da Aesmp,
bem como sua bela trajetória ao
longo destes 50 anos, temos a exata percepção de sua grandiosa importância para
o fortalecimento da classe ministerial, situação que reflexamente beneficia toda a
sociedade capixaba.

“A Associação Espírito-Santense do Ministério Público merece nosso reconhecimento pelo
trabalho agregador que desenvolve, fortalecendo, assim, este órgão vital para a democracia. Nesses 50 anos, a Aesmp consolidou sua credibilidade perante os associados e a sociedade capixaba.

Parabenizo a Associação do Ministério Público pelo seu cinquentenário, ressaltando a infinidade de
quadros qualificados que serviram à sociedade capixaba durante esse período, visto
ser o Ministério Público uma instituição tão
necessária à democracia e seu mister exercido com equilíbrio e sensatez.

João Alberto Calvão Gonçalves - Promotor
de Justiça e vice-presidente da Aesmp

Rodrigo Chamoun - Presidente da
Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
vice-presidente do Tribunal de Contas do
Espírito Santo (TCE-ES)

Aprendi com os colegas mais antigos que a entidade de classe é o rincão mais
democrático da instituição, onde todos podem votar e ser votados. Os mais antigos me fizeram comprovar que nossa sólida instituição foi construída por meio
da entidade de classe. O tempo me ensinou que somente por intermédio dela é possível
a convivência pacífica, harmônica e construtiva entre os jovens e os experientes. Com tal
pensamento homenageio a Aesmp, que muito ajudou na construção do Ministério Público capixaba e do Brasil, e se tornou peça fundamental para o seu aperfeiçoamento. Que
venham outros 50 anos! Parabéns.

foto: Assessoria MPES

José Carlos Cosenzo
ex-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)

Parabéns pelos 50 anos de uma história gloriosa em defesa dos interesses associativos dos membros do Ministério Público. A Aesmp sempre caminhou lado
a lado com a Procuradoria-Geral de Justiça, tanto nas questões mais básicas
como no enfrentamento de temas que representaram verdadeiros avanços, como o restabelecimento e consolidação da isonomia com a magistratura; dos direitos e haveres pendentes de liquidação; e, principalmente, na construção do novo perfil institucional vivenciado a partir de 1988, com o advento da Carta Política que, definitivamente, alçou
o parquet à condição de verdadeiro defensor da sociedade. Que no Jubileu de Ouro cada
vez mais marche a entidade, de forma consistente e contínua, no sentido da consecução
dos importantes e inarredáveis objetivos estatutários.
José Paulo Nogueira da Gama
ex-membro do MPES e desembargador do Tribunal de Justiça do ES

foto: ARQUIVO CONAMP

foto: Arquivo TCE-ES

foto: Assessoria Ales

foto: Arquivo pessoal
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foto: Assessoria PMV

foto: Arquivo pessoal
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Mais do que uma entidade meramente classista, a Aesmp contribui também para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis
ao lutar por prerrogativas e direitos que, embora instituídos em favor dos seus associados, guardam estreita relação com a missão
constitucional do Ministério Público.

O Ministério Público cumpre um
papel essencial na defesa dos direitos dos cidadãos. E essa importância se reflete na Aesmp, que congrega os
membros do Ministério Público do Estado.
Não é por acaso que a instituição está completando 50 anos de história. Desejo ainda
mais sucesso à Associação e as seus filiados.

José Ignácio Ferreira - procurador de
Justiça aposentado

Alexandre de Castro Coura - promotor
de Justiça

João Coser - prefeito de Vitória

A Associação Espírito-Santense
do Ministério Público (Aesmp)
está de parabéns pelos seus 50
anos de atuação, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. A Aesmp
é um órgão sempre atuante, nas mais diversas áreas da sociedade de Vitória, com
todos os seus membros interagindo com
outros Estados da Federação.

Congratulo-me com todos os associados pelos 50 anos de existência da Aesmp. Na época em que
fui presidente da Associação dos Procuradores do Espírito Santo (Apes), tive a satisfação de conhecer mais de perto a Aesmp,
inclusive a sua sede social. Na oportunidade, também organizamos alguns eventos
em parceria, ocasião em que tive a honra
de conhecer o seu presidente, Dr. Almiro
Gonçalves da Rocha, que, sempre cordial,
tem se destacado em uma marcante e eficiente gestão à frente dessa honrada entidade. Parabéns a todos!

Reinaldo Bolão - presidente da Câmara
Municipal de Vitória (CMV)

Gustavo Calmon Holliday - procurador do
Estado e ex-presidente da Associação dos
Procuradores do Espírito Santo (Apes)

foto: Nestor Müller/Secom-ES

foto: Assessoria CMV

foto: Arquivo pessoal

A Aesmp nasceu num tempo sem
autonomia para o Ministério Público. Cresceu e afirmou-se com
a consolidação do MP, a partir da Constituição de 1988. E vai continuar altiva, operosa, respeitosa e vigilante, a serviço dos
altos valores por ela sustentados ao longo
de seus 50 anos bem vividos.

Tendo como associados aqueles
que se dedicam à defesa do regime democrático e da ordem jurídica e social, a Aesmp exerce um papel
de fundamental importância. Cumprimentamos a Associação pela passagem de tão
significativa data, desejando que a instituição permaneça exercendo com todo vigor,
por muitos 50 anos, o seu ideal de entidade de classe do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
Bruno Negris - diretor-presidente do
Banestes

foto: Assessoria Amages

foto: Agência Senado

foto: Arquivo Aesmp
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Parabéns pelos extraordinários
50 anos da Aesmp. São muitas
vitórias e lutas, desafios e conquistas. Seus fundadores fizeram, ao longo desses anos, mais do que simplesmente fundar uma entidade classista, pois é
também o local de entretenimento para
nós, associados.

Ricardo Ferraço - senador

Arlinda Maria Barros Monjardim
promotora de Justiça
foto: Arquivo pessoal

foto: Arquivo pessoal

Sérgio Ricardo de Souza - Associação dos
Magistrados do Espírito Santo (Amages)

Os 50 anos de existência da
Aesmp representam um marco para a sociedade capixaba.
A entidade tem o papel fundamental de
contribuir para o exercício democrático
do Ministério Público, uma das mais sólidas e importantes conquistas da Constituição de 1988.

foto: Assessoria de imprensa

Congratulo a Aesmp pelos seus 50
anos de fundação e de relevantes
serviços prestados aos membros
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e à sociedade, ressaltando o meu
orgulho em ter sido um de seus associados
por aproximadamente 16 anos.

Eu considero a criação da Associação um fato marcante na história do Ministério Público capixaba, pois tem estado ao lado dos colegas
nos momentos mais difíceis. Fiz parte da
diretoria, como segundo tesoureiro, na gestão do colega Arnaldo de Aguiar Bastos e
não me esqueço de quando disputávamos
aumento salarial na Assembleia Legislativa - a Aesmp, sempre presente, não deixou a classe desamparada. Quero também
felicitar o atual presente, Almiro Gonçalves da Rocha, por sua administração auspiciosa no momento em que a entidade de
classe completa 50 anos.
Wlysses Gusman - procurador
de Justiça aposentado do MPES

Ao se comemorar os cinquenta
anos de existência da Aesmp,
reflita-se que tal fato encarta
aspirações e anseios de bem-estar e liberdade dos seus membros e respectivos
dependentes (desde a sua fundação),
bem como da própria sociedade, posto
que deve sua Diretoria defender as prerrogativas e garantias constitucionais do
Ministério Público.
Salvador Bonomo
promotor de Justiça aposentado

Ao Ministério Público cabe a relevante tarefa de proteção da legalidade democrática e dos interesses coletivos e individuais indisponíveis.
Uma instituição que defende temas como
meio ambiente, saúde, patrimônio público,
os direitos do consumidor, da criança e do
adolescente, enfim, temas fundamentais à
manutenção da ordem e da vida. Nesse sentido, felicito a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) pelos 50
anos de trabalho em prol do fortalecimento
de um espírito de classe, que já ultrapassou
o âmbito institucional, para atingir a evolução das comunidades onde atua.
Renato Casagrande
governador do Estado do Espírito Santo
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Artigo

Aesmp

O Quinquagésimo
aniversário da

foto: Arquivo pessoal

No dia 21 de abril deste ano, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público, entidade civil sem fins lucrativos que
representa a nossa classe, completará 50
anos de existência. Serão cinco décadas
de muito sacrifício, muitas glórias, grandes
conquistas e de muito trabalho por parte
daqueles que tiveram a honra de compor
os órgãos diretivos dessa importante instituição no decorrer dos anos.
A sua história revela que ela foi idealizada pela iniciativa de seis colegas abnegados que, cônscios da necessidade da criação de uma instituição que viesse promover
a defesa dos direitos, garantias, prerrogativas e interesses de seus membros, mobilizaram toda a classe em torno de um projeto que, hoje, se consolida em instrumento

relevante de agregação de membros ativos
e inativos do Ministério Público Capixaba.
Figuraram como primeiros diretores,
ainda nos idos de 1961, os colegas Odilon Castelo Borges, primeiro presidente; o
Dr. Lauro Calmon Nogueira da Gama, 1º
vice-presidente; o Dr. Álvaro José Sobreira, 2º vice-presidente; o Dr. Romero Lofêgo
Botelho, 1º secretário; o Dr. Geraldo Correia Lima, 2º secretário; e o Dr. Keil Nascimento Ferreira, tesoureiro.
Com as limitações impostas pela falta
de recursos e material humano para desenvolver as atividades pretendidas, a primeira
diretoria não possuía sequer um lugar para
as suas reuniões. Utilizava-se da sala destinada ao Procurador-Geral de Justiça, no
fórum que se situava na Cidade Alta, para
os encontros mensais, onde discutia os rumos a serem tomados pela nova entidade.
Os registros revelam que somente em
1975, isto é, 14 anos após a sua fundação,
é que a Aesmp adquiriu a sua sede própria.
Inicialmente, no 8º andar do Edifício Ruralbank, na Av. Jerônimo Monteiro, no centro
de Vitória, e depois, com muito sacrifício,
no 8º andar do Edifício Heitor Lugon, também no Centro da capital, onde se encontra até hoje, dotada de pessoal e aparelhada com os equipamentos necessários para
atender aos colegas, já havendo a atual diretoria adquirido um imóvel mais amplo,
destinado à sede administrativa, e que
se localiza na Rua Emília Franklin
Molulo, nº 154, no Bairro de
Bento Ferreira, nesta capital.
No mesmo complexo,
salas de aulas e um gabinete dentário também foram
adaptados, para funcionamento da Escola de Estudos Superiores do Ministério Público e aten-

dimento odontológico aos colegas e seus
dependentes, em iniciativa importante no
campo das conquistas sociais.
O aspecto mais relevante da história de
nossa instituição de classe é que, a cada
mandato, a Aesmp tem se fortalecido e conseguido se impor com independência e capacidade de resolução, dos problemas, constituindo-se, no decurso de todo esse tempo, em um canal importante das mais legítimas aspirações dos procuradores e promotores de Justiça ativos e inativos, não só no
campo das conquistas institucionais, mas
também difundindo práticas salutares nas
esferas social, cultural e esportiva.
O desenvolvimento dessas práticas administrativas, baseadas na independência,
no diálogo, no consenso e no compartilhamento de ações integradas com a Procuradoria Geral de Justiça, visando sempre ao interesse da classe, com reflexos importantes
para a sociedade, é que tem permitido ao
longo desses anos, além da obtenção de frutos importantes, a experiência de uma convivência harmoniosa, respeitosa e producente.
A luta intransigente pelo ideário ministerial, contando com 397 associados entre
membros ativos, inativos, pensionistas, servidores, conselheiros e magistrados, permite antever épocas de conquistas e de espaços abertos, para que se possa construir
um futuro com mais dignidade para todos
os seus associados.
Que a maturidade dos 50 anos venha
trazer para a nossa instituição de classe a
certeza de continuidade do trabalho sério
sempre desenvolvido, e a expectativa de
que se descortine um horizonte de grandes realizações.
Fernando Zardini Antonio
Procurador-geral de Justiça
do Ministério Público Estadual

Aesmp

Homenagens Póstumas
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Nomes que fizeram história na

foto: Arquivo Aesmp

e no Ministério
Público Capixaba

Odilon Castelo Borges
1905-1977

Sérgio Gonçalves Lofêgo
1936-1986

Paulo Sérgio Reis
1940-2006

Nasceu no município da Serra (ES). Assumiu o cargo de promotor público (hoje, chamado de promotor de Justiça) no dia 17 de
outubro de 1931. Em 1933, passou a atuar na comarca de Alfredo Chaves, mas foi
exonerado em novembro do mesmo ano.
Na época, os promotores não eram concursados e ocupavam cargo de confiança
do governador do Estado. Como deputado
estadual pelo Partido Social Democrático
(PSD), participou da elaboração da Constituição Estadual de 1947.
Foi fundador e o primeiro presidente da
Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) de 1961 a 1963. Borges ainda integrou a Associação de Criminologia do Rio de Janeiro e foi membro da
Academia de Cultura, professor e um dos
fundadores da Faculdade de Direito (atual Unesc), em Colatina.

Ingressou no Ministério Público Estadual no dia 2 de setembro de 1964. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o procurador de Justiça foi um homem público dotado de valor moral e intelectual.
Como promotor substituto, atuou nas comarcas de Itaguaçú, Barra de São Francisco, Domingos Martins, Santa Leopoldina, Nova Venécia, São Mateus e Linhares, entre outras. Lofêgo era dono de um
indiscutível talento, sensibilidade e irradiante simpatia. De 1975 a 1977 foi 1º
vice-presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp)
e de 1985 a 1987 exerceu a função de
2º tesoureiro.

Nascido em Minas Gerais, o advogado,
promotor e procurador de Justiça ingressou no Ministério Público do Espírito
Santo no dia 20 de novembro de 1967.
Sua primeira atividade ministerial foi na
comarca de Alfredo Chaves. Além disso,
passou pelas Procuradorias de Muqui, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Iúna, Alegre,
Cachoeiro de Itapemirim e São José do
Calçado, entre outras. Em 1979, foi nomeado para o cargo de chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Foi
secretário de Estado de Segurança Pública. De 1983 a 1987, presidiu a Associação Espírito-Santense do Ministério Público, onde lutou pelos direitos e garantias
dos colegas de classe. Para muitos, Sérgio Reis era leal, amigo e companheiro.
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Hilton Vieira Amorim
1928-1988

Geraldo Correia Lima
1930 - 2006

Wolghano Barbosa
1914-1980

Promotor de Justiça, nascido na Serra (ES),
foi um verdadeiro defensor do Direito. Entrou no quadro de membros do Ministério
Público Estadual (MPE) no dia 19 de julho
de 1960 e atuou nas comarcas de Iúna, São
Mateus, Nova Venécia, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Linhares e Anchieta,
entre outras. Na Aesmp, de 1975 a 1977
foi 1º secretário e de 1981 a 1983 integrou o Conselho Consultivo da entidade.
Em 1978, exerceu o cargo de diretor-geral
da Colônia Penal Agrícola de Viana. No ano
seguinte, 1979, foi corregedor do MPES.
Sua excelente atuação como corregedor
fez com que o então governador do Estado, Eurico Vieira de Rezende, deixasse registrado na sua ficha funcional o seguinte elogio: “Desejo, de modo especial, ressaltar e louvar as ações do corregedor do
Ministério Público. Seu trabalho paciente,
o extremado zelo manifestado, o detalhamento completo das posições processuais
e a identificação de omissões e irregularidades demonstraram a eficiência e o espírito público do operoso procurador que,
com a sua tarefa, ofereceu preciosa colaboração na defesa dos inalienáveis direitos do Estado” (Eurico Vieira de Rezende,
In Ficha Funcional, 1980).

Nascido em Vitória (ES), ingressou no Ministério Público do Espírito Santo como
promotor substituto no dia 17 de setembro de 1957. Atuou em várias comarcas
do Estado. Devido a dificuldades financeiras, iniciou a vida profissional aos 12
anos, no Grupo Hoteleiro Teixeira da Cruz.
Trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) e no Banco do Comércio e Indústria de São Paulo. Além disso, atuou no
Serviço Jurídico do Estado, foi escrevente no cartório de 3º Ofício de Notas de
Vitória e contador do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER).
Fundou a Associação Espírito-Santense
do Ministério Público, em 1961, na qual
atuou como 2º secretário. Dois anos depois, assumiu a Presidência. De 1966 a
1968 foi procurador-geral de Justiça do
MP. Também atuou como procurador-geral do Estado, procurador regional eleitoral e da República. Em 1975, foi nomeado para o cargo de desembargador
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Nascido em Fundão, interior do Espírito Santo, ingressou no Ministério Público Estadual (MPE) no ano de 1953. Sua
primeira atuação como promotor público (hoje, chamado de promotor de Justiça) foi na comarca de Afonso Cláudio.
Em 1976, foi promovido por merecimento para o cargo de procurador de Justiça. Apesar de personalidade e comportamento austeros, Wolghano era amigo, sereno e convicto em suas atitudes. Além
das qualidades profissionais na área jurídica, era dono de fina sensibilidade, demonstrada nas características de grande
orador, desenhista e poeta. Na década
de 70, foi vice-presidente da Associação
Espírito-Santense do Ministério Público
(Aesmp). Em seguida, assumiu a Presidência, já que o então presidente, Paulo
Augusto Costa Alves, havia aceitado outro
cargo público. “Imensa honra que desvanece e conforta..., asseguro-lhes que ainda me restam forças, entusiasmo e propósitos sadios para bem servir a esta classe
de gente destemida e ciosa de suas reais responsabilidades no exercício da árdua e, não raro, mal compreendida missão. Estejam certos de que a minha palavra será sempre esta: presente!“ (Wolghano Barbosa, In Arquivo Aesmp, 1974).

foto: Arquivo Aesmp
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Hélio Leal
1962 - 1966

Antônio Benedicto Amâncio
Pereira 1928-1998

Fernando Assis Ribeiro
1931-1989

Nascido no antigo Distrito Federal, atual cidade do Rio de Janeiro (RJ), no dia
11 de novembro de 1917, filho de Eutychio Leal e Leonor Vanique Leal, estudou no Ginásio Municipal de Salvador
(BA). Na Faculdade de Direito do Espírito Santo, fez o curso de Ciências Sociais
e Jurídicas e se formou em 11 de janeiro de 1952. Meses após a sua formatura, foi designado para ocupar o cargo de
promotor substituto. Atuou nas comarcas
de Afonso Cláudio, São José do Calçado,
Barra de São Francisco, Colatina e Vitória.
Em 1954, passou a exercer, efetivamente, o cargo de promotor na comarca de
São Mateus. Em 1975, foi membro efetivo da Associação Internacional de Direito Penal – Grupo Brasileiro – e da Associação Interamericana de Estudos Criminológicos. Presidiu a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp)
de 1967 a 1971. Exerceu a presidência
da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Espírito Santo, em 1985. Representou a OAB/ES, compondo o Conselho Superior do Ministério Público, no concurso para ingresso no cargo inicial de carreira do MP, em 1991.

Poeta, amigo, sábio e companheiro. Nasceu
na capital, Vitória, no dia 20 de maio. Em
1951, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde
foi professor de Direito Civil. No Ministério
Público do Espírito Santo (MPES), foi nomeado para o cargo de promotor substituto
em 14 de fevereiro de 1952. Dois anos depois, passou a promotor efetivo, na comarca de Linhares. Em 28 de junho de 1968
foi promovido, por antiguidade, ao cargo de
procurador de Justiça. Também assumiu as
funções de procurador-geral de Justiça, corregedor-geral e ainda presidiu o Colégio de
Procuradores, o Conselho Superior do MP
e a Associação Espírito-Santense do Ministério Público. Fundou a Caemp (Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público), hoje Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público),
criada em 1971. Na entidade, foi diretor
de Relações Públicas e membro da comissão responsável pela elaboração do Estatuto. Na década de 80, encabeçou vigoroso
movimento nacional, coordenado pela Conamp, que resultou na conquista, pela instituição, de independência administrativa
e financeira, consignada no artigo 127 da
Constituição Federal de 1988. Também se
destacou como membro do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e
do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Natural de Aracaju (SE). O currículo do
procurador de Justiça demonstra, por si
só, o seu valor, brilho e pura conduta. Entrou para o quadro de membros do Ministério Público capixaba no dia 4 de setembro de 1964. Presidiu a Associação
Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) de 1979 a 1983. Por ocasião de seu discurso de posse, afirmou:
“Apresso-me em revelar ter sido a escolha uma contingência de vontade uníssona... A nossa classe, o MP, em sua função de defesa social, está presente em
todas as áreas do Direito, na busca eterna da justiça, quer no campo do Direito
Público, especificamente na ciência penal como seu titular absoluto, e, inclusive, nos crimes de ação privada, o legislador não dispensou a intervenção imparcial, e muitas vezes moderada, do Ministério Público. A nossa Associação cresce
porque também se ampliam as funções
do MP, com as suas características e peculiaridades – tendo em vista a sua condição de órgão agente do Executivo junto
ao Judiciário” (Discurso de posse In Arquivo Aesmp, 1979).
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Fatos em Fotos

Retrospectiva dos

anos da
Aesmp em

imagens

▪ Aesmp é declarada de utilidade
pública pela Lei nº 1.895/63

▪ Confraternização dos membros do MPES (1974)

▪ II Congresso Nacional do Ministério Público, realizado de 26 a 30 de março de 1973, em Guarapari/ES

fotos: Arquivo Aesmp
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fotos: Arquivo Aesmp
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▪ II Encontro do Ministério Público Estadual, realizado de 9 a 11 de outubro de 1974 em Conceição da Barra/ES

▪ III Encontro do MPES, realizado em 1980, em Marataízes/ES

▪ Confraternização (1974)

▪ Confraternização dos membros do MPES (1974)

▪ I Simpósio do MP, promovido de 30 a 31
outubro de 1980, em Aracruz/ES

Fatos em Fotos
fotos: Arquivo Aesmp
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▪ Em 1980

▪ Em 1980

▪ Em 1980

▪ Em 1980

▪ Time de futebol em 1980

▪ Os promotores Elcy de Souza e Wellington da

▪ Festa natalina (1992)

Costa Citty com o governador de São Paulo,
Luiz Antonio Fleury Filho (1991)

▪ Diretoria 1993

▪ Aula da escola do MP

▪ Posse administrativa da Diretoria (abril 1993)

▪ Time de futebol da Aesmp (1995)

▪ Time de futebol da Aesmp (1995)

fotos: Arquivo Aesmp
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▪ Inauguração da Biblioteca da Aesmp

▪ Festa de confraternização (1996)

▪ Festa de final de ano (1995)

▪ Jantar de final de ano, realizado no Centro de

▪ Jantar de confraternização de final

▪ Jantar de confraternização de final

Convenções (1999)

de ano (dezembro de 2000)

de ano (dezembro de 2000)

▪ Posse da Diretoria (2001)

▪ O procurador-geral de Justiça Fernando Zardini com Annina (in

▪ Posse da Diretoria (2001)

▪ Festa de confraternização (2002)

memoriam) na festa de confraternização da Aesmp, em 2002

Fatos em Fotos
fotos: Arquivo Aesmp
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▪ Festa de confraternização (2003)

▪ Dia dos Pais em 2004

▪ I Encontro Regional do Ministério Público,

▪ Confraternização em dezembro de 2004

▪ Confraternização em dezembro de 2004

▪ Confraternização em dezembro de 2004

▪ Confraternização em dezembro de 2004

▪ Confraternização (2006)

▪ Diretoria da Aesmp na posse, em 2007

▪ Campanha “O que você tem a ver com a corrupção?”, realizada em 2008

▪ Diretoria da Aesmp apresenta nova
sede administrativa, em 2008

realizado de 29 a 31 de outubro de 2004

▪ Entrevista à imprensa do coordenador nacional da campanha “O que você
tem a ver com a corrupção?” Affonso Ghizzo Neto, em 2008

▪ Aesmp promove encontro dos aposentados, em 2008 ▪ Encontro Estadual Aesmp 2009

Nostalgia
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Revista Aesmp
Antigas edições da

▪ Primeira Edição do Boletim

Informativo da Aesmp de 1971
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Nostalgia
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Aesmp

Galeria dos Presidentes

Odilon Castelo Borges (in memoriam)
1961-1963

Geraldo Correia Lima (in memoriam)
1963-1965
1965-1967

Hélio Leal (in memoriam)
1967-1969
1969-1971

Antônio Benedicto Amâncio Pereira
(in memoriam)
1971-1973

Paulo Augusto Costa Alves
1973-1975

Zélio Guimarães Silva
1975-1977
1977-1979

fotos: Arquivo Aesmp

Presidentes da

fotos: Arquivo Aesmp
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Fernando Assis Ribeiro (in memoriam)
1979-1981
1981-1983

Paulo Sérgio Reis (in memoriam)
1983-1985
1985-1987

Arnaldo de Aguiar Bastos
1987-1989

Luiz Carlos Nunes
1989-1991

Elcy de Souza
1991-1993
1993-1994

José Maria Rodrigues de Oliveira Filho
1995-1997
1997-1999

Humberto Alexandre Campos Ramos
1999-2001
2001-2003

Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
2003-2005
2005-2007

Almiro Gonçalves da Rocha
2007-2009
2009-2011
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