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Reforma chega ao fim e piscinas estão liberadas para os associados

A reforma da área das piscinas em nossa Sede Social, em 
Vila Velha, chegou ao fim. Se as obras causaram algum 
transtorno – por conta, principalmente, da interdição das 
piscinas –, o fim da reforma garante aos associados e seus 
familiares um verão mais agradável e seguro.
O toboágua da piscina maior teve suas escadas trocadas, 
para proporcionar mais conforto, além de estar adequadas 
às novas normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros. Foi trocado também todo o piso das  áreas das 
duas piscinas.

O muro foi de novo rebocado, recebeu nova massa corrida e pintado, além de contar com novas 
luminárias. O muro também ganhou chapim e rodapé de granito e pingadeira. 
“Tivemos que fazer também todo serviço de drenagem na área das piscinas. Além disso, fizemos 
um novo rejuntamento do reves�mento das piscinas, assim como as bordas foram reves�das com 
novo azulejo”, explicou a arquiteta Renata Modenesi, contratada pela AESMP para elaborar o 
projeto do novo visual da área das piscinas.
O guarda corpo das piscinas para os adultos e das crianças, que era de concreto, passou a ser de 
vidro laminado. Foi instalado um pór�co para os chuveiros de acesso às piscinas. Também foram 
construídas duas rampas: uma de acesso à área para banho de sol e nas piscinas e outra para o 
pór�co dos chuveiros.
O piso de toda extensão da área das duas piscinas foi trocado. Parte do anterior estava afundando 
devido a infiltrações. No lugar, foram colocados azulejos maiores, claros e an�derrapante.
O bar das piscinas teve aumentada a sua 
cozinha, além de ter ganhado guarda corpo com 
vidro. Para dar suporte ao bar, foi construído 
um pergulado de madeira. Tanto o bar quanto a 
área das churrasqueiras, localizadas na área de 
lazer, ganharam novas bancadas. A AESMP 
também construiu uma churrasqueira exclusiva 
para o Salão de Eventos da sua Sede Social. Foi 
criado um espaço para dar apoio aos eventos 
organizados pela Associação ou pelos 
associados. Além da churrasqueira, o espaço 
conta também com bancadas. 

As obras de reforma da área das piscinas começaram no final de agosto deste ano de 2017. A 
reforma tornou-se extremamente necessária devido às rachaduras nas piscinas e nos seus 
entornos. A descoberta das rachaduras exigiu um novo trabalho de concretagem da área e a 
imediata troca dos pisos. Logo após a temporada do verão 2016/2017, a Diretoria da AESMP 
começou a planejar e a contratar a empresa para a execução das obras de reforma. Todo o trabalho 
foi devidamente planejado visando a segurança dos associados e de seus familiares, a preservação 
e a conservação do patrimônio da Associação e a o�mização dos espaços da Sede Social. 
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Festa de fim de ano foi marcada com brilhantismo e alegria

A  A s s o c i a ç ã o  E s p í r i t o -
Santense  do Min istér io 
Público (AESM) realizou, no 
dia 2 de dezembro de 2017, 
seu tradicional Coquetel 
Dançante, que marcou a 
despedida do ano, numa 
l i n d a  f e s t a  d e 
confraternização em nossa 
S e d e  S o c i a l ,  n o  b a i r r o 
Interlagos, em Vila Velha.
Mais de 340 pessoas, entre 
associados, seus familiares e 
funcionários  da AESMP,  
es�veram presentes na festa, 

que marcou também a comemoração pelo Dia Nacional do Ministério Público.
A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESM) realizou, no dia 2 de dezembro de 
2017, seu tradicional Coquetel Dançante, que marcou a despedida do ano, numa linda festa de 
confraternização em nossa Sede Social, no bairro Interlagos, em Vila Velha.
Mais de 340 pessoas, entre associados, seus familiares e funcionários da AESMP,  es�veram 
presentes na festa, que marcou também a comemoração pelo Dia Nacional do Ministério Público. 
A festa foi marcada por muita alegria e descontração, com as pessoas aproveitando cada momento 
para relaxar e mostrar sa�sfação com o ambiente, que estava brilhantemente decorado.  
A programação do Coquetel Dançante foi marcada pelas músicas da Banda Trilha, além de DJs e 
convidados. A Diretoria mais uma vez agradece a presença de todos no Coquetel Dançante. Foram 
momentos de alegria e confraternização, proporcionados pela presença de Procuradores(as) e 
Promotores(as) de Jus�ça e seus familiares. 
O presidente da AESMP, Adélcion Caliman, agradeceu a presença de todos e saudou os colegas e 
familiares presentes no Coquetel Dançante:  “Gostaria de saudar a todos os colegas, seus 
familiares e amigos presentes nesta festa. Estou muito feliz com a organização e pela realização do 
evento. Nesses momentos di�ceis que o Ministério Público está passando, é preciso mais do que 
nunca mantermos a união de todos. Quero agradecer a presença de todos, promotores e 
promotoras de Jus�ça; procuradores e procuradoras de Jus�ça; seus familiares; amigos 
convidados; e nossos funcionários. Aproveito para convidar a todos para fazermos brinde 
especial!”.

As imagens da festa podem ser acessadas no link 
h�p://aesmp.org.br/galeria/detalhada/172/coquetel-danante-2017

http://aesmp.org.br/galeria/detalhada/172/coquetel-danante-2017
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AESMP realiza Assembleia Geral Extraordinária

A Associação  Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) realizou Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) no dia 10 de novembro 
de 2017, em sua Sede Administra�va, em 
Bento Ferreira, Vitória. Na pauta, estavam os 
seguintes assuntos: 1) Atender ao despacho 
proferido no bojo do processo nº 0022787-
16.2004.8.08.0024, para regularizar a 
procuração;  e ,  2 )  Autor i zação  para 
propositura de ação, com o obje�vo de 
p r o p o r  A ç ã o  O r d i n á r i a  v i s a n d o  o 
reconhecimento do direito de recebimento 
das férias prêmio não gozadas.

A AGE foi convocada devido ao mandamento con�do na parte disposi�va do Acórdão que julgou 
parcialmente procedentes os aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos autos da 
Ação Ordinária (ainda em curso), tombada sob nº 0022787-16-2004.8.08.0024, promovida pela 
AESMP em face do Estado, no qual pretendia-se a condenação do Estado ao pagamento das férias 
não gozadas, bem como, as férias prêmio.
De acordo com os termos do Acórdão, seria necessário que a AESMP regularizasse a sua 
representa�vidade, mediante a juntada da autorização de seus associados, sob pena de ex�nção 
do feito em razão de sua ilegi�midade a�va.
Colocado em votação o 'item Um' da pauta, a maioria dos associados decidiu por “não regularizar a 
representação processual da AESMP nos autos da Ação Ordinária nº 0022787-
16.2004.8.08.0024”.
Quanto ao 'item Dois' da pauta da AGE do dia 10 de novembro de 2017, fez se necessário esclarecer 
a necessidade de autorização expressa dos associados para viabilizar a propositura de Ação 

Ordinária visando o reconhecimento do 
direito dos ina�vos à indenização das férias 
prêmio não gozadas.

Foi explicado que era necessária a realização 
da Assembleia para se obter a referida 
autorização no sen�do de evitar a ocorrência 
de qualquer vício processual capaz de 
impedir o alcance do direito material 
perseguido, via ação judicial. A maioria, no 
entanto, votou pela re�rada de pauta desse 
item. 
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Requerimentos enviados pela AESMP à PGJ em 2017

01 de fevereiro de 2017: Requerimento à PGJ para rerra�ficar solicitação para dar oportunidade 
aos interessados de gozar os períodos de férias vencidas e ou férias-prêmio nas condições 
descritas no pedido acostado aos autos GAMPES nº 2016.0037.9052.23.

09 de março de 2017: Requerimento enviado à PGJ solicitando informações a respeito da 
conclusão dos trabalhos acerca de quando será retomado o pagamento de bene�cios retroa�vos 
devidos aos Membros (a�vos e ina�vos) do MPES.

24 de maio de 2017: Encaminhamento de pedido à Procuradoria Geral de Jus�ça para agregar 
disposição ao parágrafo segundo do ar�go 8º da Lei Complementar Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo que permita aos Membros Ina�vos do MPES direito a votar na escolha 
do PGJ. 

31 de maio de 2017: Requerimento para que a Procuradoria Geral de Jus�ça intercedesse junto ao 
Tribunal de Jus�ça a respeito de procedimentos de segurança adotados pela Corte em todas as 
unidades do Judiciário Estadual.

05 de junho de 2017: Requerimento para sobrestamento da votação de Anteprojeto de Lei, em 
análise do Colégio de Procuradores do MPES, conforme GAMPES 2017.0013.7700-67.

07 de junho de 2017:  O�cio enviado à PGJ requerendo que determine o regresso do pagamento 
das verbas retroa�vas, deixando de incidir sobre as mesmas os impostos atrelados aos valores 
derivados das parcelas remuneratórias, uma vez que o valor majoritário que integra a Parcela 
Autônoma de Equivalência tem caráter indenizatório.

02 de agosto de 2017: Requerimento para efe�vação do pagamento aos Membros do MP que 
possuírem, a �tulo de indenização, as férias regulamentares não gozadas, tendo como base o 
critério cronológico dos períodos mais an�gos para os mais novos.

15 de setembro de 2017: Requerimento à PJG para o deferimento de indenização de até 60 dias de 
licença especial a todos os Membros do MPES. Também foi requerida a inclusão das indenizações 
no parcelamento das indenizações já autorizadas, ad referendum do Colégio de Procuradores de 
Jus�ça.

11 de dezembro de 2017: Decisão da PGJ ao pleito da AESMP ao pagamento de indenização de até 
60 dias de licença-prêmio a todos os Membros do MPES. Resposta: “Arquivamento dos presentes 
autos, tendo em vista que a Lei Complementar 95/1997 já assegura o direito à indenização de 
férias e férias-prêmio não gozadas por exclusiva necessidade do serviço público, que deverá ser 
precedido de pedido individualizado e de disponibilidade orçamentária e financeira”. 
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Acesso aos Classificados da AESMP está mais fácil

O Portal da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) na internet dispõe de 
funcionalidades para conforto e pra�cidade em sua u�lização. Uma das ferramentas que pode ser 
u�lizada pelo próprio associado é a sessão "Classificados”, cujo acesso está agora bem mais fácil. 
No alto desta página, o leitor pode acessar os nossos Classificados para vender, comprar ou trocar 
quaisquer produtos, como imóveis, carros, motos, bicicletas, dentre outros.  
 
Para ir aos Classificados, é necessário acessar a Área Restrita (Portal do Associado) por meio de 
login e senha. Uma vez aberta a página "Área Restrita”, o usuário terá acesso a outras  10 opções no 
canto esquerdo da página. Uma delas é justamente a área do administrador  dos Classificados, 
onde o associado ou dependente poderá anunciar o seu produto.
 
O próprio associado pode inserir o texto desejado e fotos, se considerar necessário. Em caso de 
dúvida, o associado pode entrar em contato com a Assessoria de Comunicação da AESMP pelo 
telefone (27-99822-7785) ou pelo email ecortes@aesmp.org.br.
  
Conheça abaixo algumas funcionalidades da área restrita (Portal do Associado):
 
- Achados e Perdidos;
- Galerias de fotos restritas;
- Conta de telefonia celular do mês;
- Pré Agendamento Odontológico online;
- Pré Reservas na Sede Social online;
- Contribuição Unimed para fins de IR;
- Convênios;
- Classificados;
- Prestação de Contas;
- Área de downloads de arquivos restritos;
- SAJ – Serviço de Assessoria Jurídica;
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Atuação da Comissão de Saúde busca o bem estar dos associados e 
seus dependentes 

A Comissão de Saúde da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público (AESMP), em 
parceria com o setor Administra�vo, vem 
realizando ao longo dos anos um trabalho 
direcionado ao bem estar dos nossos 
associados. A Comissão de Saúde é composta 
pelas associadas Sandra Lengruber da Silva, 
Lucilea da Conceição Fabres de Ma�os, Inês 
Thomé Poldi Taddei e Cláudia Torres Sasso e 
pelo associado Luiz Flávio Valen�m.
Além disso, a equipe tem atuado fortemente 
com a Unimed Vitória para manter o equilíbrio 

dos contratos de saúde e, assim, obter resultados posi�vos nas negociações anuais dos reajustes 
desses contratos.
O ano de 2017 foi de muitas vitórias para os associados e seus dependentes que possuem Plano de 
Saúde administrado pela AESMP. Levando em conta a inflação média dos úl�mos anos em 18%,  
considerando que as despesas de saúde no Brasil são cerca de 9,1% do PIB e que o setor privado é 
responsável por 60% do mercado, mesmo atendendo a 1/4 da população de 200 milhões, a AESMP 
salienta que o reajuste de nossos contratos junto à Unimed Vitória, no ano de 2017, foi de  7,18%.
Uma marca até certo ponto importante, mesmo em se tratando de reajuste num período em que 
os Membros do Ministério Público Brasileiro num todo estão com seus salários congelados há 
vários anos, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) havia autorizado aos Planos 
de Saúde que promovessem reajustes de até 13,55% em seus contratos.
O reajuste bem abaixo do autorizado pela ANS foi possível graças às negociações da Comissão de 
Saúde e do Setor Administra�vo da AESMP com a Unimed Vitória.

AESMP regulariza Plano de Saúde Rede Diferenciada

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), por meio de sua Comissão de 
Saúde, conseguiu regularizar o contrato do Plano de Saúde Rede Diferenciada da Unimed Vitória, 
proporcionando aos associados e seus dependentes maior segurança e agilidade em momentos 
geralmente delicados.
Vale destacar que, mesmo mantendo a opção do Plano Diferenciado, a Associação deixa 
disponível para os associados a inclusão de novos usuários também para Plano Vitóriamed.
O Plano Rede Diferenciada garante uma maior rede hospitalar de ponta em outros estados, onde 
os associados e seus dependentes estejam de férias ou em momentos que necessidade para 
tratamento de saúde para casos mais complexos.
“Esperamos manter este trabalho em 2018, contando sempre com cada um de vocês para 
u�lização do nosso Plano de Saúde e com a nossa equipe para acompanhar nossos contratos, 
mantendo o foco na saúde e excelência no atendimento dos nossos associados”, ressalta o 
presidente da AESMP, Adélcion Caliman.
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Grande presença de associados e familiares marca a Campanha de 
Vacinação da AESMP/2017 

An�gripal Tetravalente, que combate o H3N2. Foram vacinados adultos, crianças a par�r de 3 anos 
de idade, adolescentes e pessoas da terceira idade.

A AESMP disponibilizou dois espaços para a aplicação da vacina: na Sala de Convivência, no andar 
térreo, e no auditório, que fica no segundo andar da sede e onde funciona a Escola de Estudos 
Superiores do Ministério Público (EESMP).
 
Para os dois dias da Campanha de Vacinação, a Unimed Vitória disponibilizou uma equipe de 
técnicos em enfermagem para a aplicação da vacina, além de uma ambulância, com dois 
socorrista, que ficou na porta da en�dade para atuar em caso de necessidade. A AESMP também 
contratou serviços de outros profissionais da saúde para a aplicação da vacina. Em 2016, a 
Campanha de Vacinação da AESMP aconteceu em 19 de abril.
 
A AESMP aproveita para agradecer a todas as pessoas envolvidas na Campanha de 
Vacinação/2017, em especial os funcionários da en�dade, que se dedicaram à missão, e à 
presença maciça dos associados e seus familiares.
 
A AESMP agradece também os pais que trouxeram seus filhos para serem vacinados, numa 
demonstração de confiança no trabalho da Associação, e à Unimed Vitória, que novamente se 
colocou à disposição da Associação e de seus associados nessa importante campanha em favor da 
saúde.

A Associação Espír ito-
Santense do Ministério 
Público (AESMP) realizou 
com sucesso sua segunda 
Campanha de Vacinação 
visando combater o vírus 
H 3 N 2 .  A  c a m p a n h a 
aconteceu nos dias 5 e 6 de 
maio de 2017, na Sede 
Administra�va da AESMP. 
D u ra nte  a  ca m p a n h a , 
associados,  dependentes, 
além de funcionários e seus 
f a m i l i a r e s ,  f o r a m 
imunizados com a Vacina 
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AESMP participa da campanha #MinistérioPúblicoestáaqui

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) está par�cipando a�vamente da 
campanha #MinistérioPúblicoestáaqui, lançada no final do mês de setembro pela CONAMP, pela 
própria AESMP e demais Associações do MP Brasileiro. A campanha, que visa valorizar as ações do 
Ministério Público e de seus Membros, foi lançada no dia 29 de setembro de 2017, durante a 
cerimônia de abertura do XXIICongresso Nacional do Ministério Público, em Belo Horizonte.

De acordo com o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, a  campanha tem o obje�vo principal 
aproximar a sociedade do Ministério Público para que o trabalho realizado pelo Parquet seja 
devidamente compreendido, reconhecido e valorizado. 

A inicia�va tem como referencial um pin, símbolo mundialmente u�lizado como marcador de 
localização. Assim, a atuação de cada Ministério Público é demarcada em todo território nacional 
em um mapa intera�vo virtual, demonstrando o volume e a importância da atuação de 
procuradores e promotores de Jus�ça.

 A inicia�va conta ainda com o apoio do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e dos 
Ministérios Públicos Estaduais.
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AESMP integra chapa que vai dirigir a CONAMP no biênio 
2018/2020

Público (AESMP), Adélcion Caliman, foi eleito para a Vice-Presidência do Conselho Fiscal da 
CONANMP. A solenidade de posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal será em março de 2018. 
O promotor de Jus�ça Victor Hugo Palmeiro de Azevedo foi 1º e 2º vice-presidente da CONAMP e 
atualmente é �tular do 3º cargo de Promotor de Jus�ça da Promotoria de Jus�ça da Infância e 
Juventude de Porto Alegre. 
Diretoria
Presidente: Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto
1º vice-presidente: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares
2º vice-presidente: Tarcísio José Sousa Bonfim
Secretário-geral: Elísio Teixeira Lima
 
Conselho Fiscal
Presidente: Cláudio Franco Félix
Vice-presidente: Adélcion Caliman
Secretário: Lindomar Tiago Rodrigues
Membro: Lucas Felipe Azevedo de Brito
Membro: Luciano César Casaro�
 
Diretores regionais
Norte: Lauro Tavares da Silva (AM)
Nordeste: Francisco Bergson Gomes Formiga Barros (PB)
Centro-Oeste: Roberto Aparecido Turin (MT)
Sudeste: José Oswaldo Molineiro (SP)
Sul: Sérgio Hiane Harris (RS)

A chapa "MP Forte e Unido'' foi 
eleita, por aclamação, no dia 29 de 
novembro de 2017, para a Diretoria 
e Conselho fiscal da CONAMP, 
biênio 2018/2020. Única inscrita 
para o pleito, a chapa é encabeçada 
pelo promotor de Jus�ça Victor 
Hugo de Azevedo, do Rio Grande do 
S u l .  O  d o u t o r  V i c t o r  H u g o 
subs�tuirá a promotora de Jus�ça 
Norma Angélica Cavalcan�, que 
presidiu a CONAMP por dois 
biênios: 2014/2016 e 2016/2018.
O pres idente da Associação 
Espírito-Santense do Ministério 
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Associações se unem contra os retrocessos da Reforma da 
Previdência

O mês de novembro de 2017 foi marcado pelo fortalecimento da união de esforços entre a 
CONAMP, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) e diversas outras 
associações,  como as que compõem a Frente Associa�va da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) e o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), contra a 
Reforma da Previdência (PEC 287/16).

Além de reuniões conjuntas, as en�dades trabalharam em diversas frentes a fim de assegurar os 
direitos e garan�as dos servidores públicos.

O Fonacate, por exemplo, do qual a CONAMP faz parte, ingressou com uma ação (nº 1016921- 
41.2017.4.01.3400) e conseguiu liminar para suspender a propaganda oficial do governo que 
ataca os servidores públicos.

Paralelamente às reuniões com demais associações, a AESMP teve também encontros com 
representantes da bancada capixaba no Congresso Nacional, sempre com a intenção de esclarecer 
sobre os pontos equivocados da Reforma da Previdência e pedir apoio para inclusão de emendas e 
ou a não aprovação da proposta do governo federal.

Foram reuniões com os deputados Lelo Coimbra, Evair de Melo, Marcos Vicente, Helder Salomão e 
Sérgio Vidigal, além do senador Magno Malta. 
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AESMP acompanha tramitação de projetos no Congresso Nacional

Na mesma decisão, o ministro suspendeu o disposi�vo da MP que elevava de 11% para 14% a 
contribuição previdenciária dos funcionários públicos – a�vos e aposentados – que ganham acima 
de R$ 5,3 mil.
Antes disso, a CONAMP já vinha trabalhando junto aos parlamentares para a apresentação de 
emendas. A emenda de número 30, de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), re�ra a previsão de 
alíquotas progressivas da Contribuição Social do servidor público. As emendas de números 131, 
134 e 135 são todas de autoria do deputado Federal Major Olímpio (SD/SP).
A emenda 131 mi�ga os efeitos da MP 805 ao determinar a compensação da contribuição na 
declaração de ajuste anual do imposto de renda. Já a emenda 134 propõe a não aplicação de regras 
da MP a situações disciplinadas em leis especiais. A emenda 135 revoga ar�gos que restringem o 
ressarcimento do Estado ao servidor público.
Existem ainda os textos legisla�vos que foram apresentados pela CPI da Previdência. Em destaque 
está o PLS 424/17, que dispõe sobre os crimes contra a Previdência Social. A CONAMP também 
contribuiu com a produção do texto.
Já a PEC 287/16, que tramita na Câmara dos Deputados, recebeu a emenda aglu�na�va que não 
recupera contas públicas nem protege direitos fundamentais.
O Fonacate publicou uma análise sobre a emenda e a Frentas publicou nota pública. Os dois 
documentos são unânimes na conclusão: as mudanças são superficiais, mantém o ataque aos 
servidores públicos, e miram os direitos dos trabalhadores da incia�va privada.

No âmbito legisla�vo, a Medida Provisória 805 recebeu 
255 emendas. Dessas, a CONAMP colaborou a�vamente 
na elaboração de quatro por meio do promotor de 
Jus�ça Paulo Penteado, assessor da en�dade.  
Vale registrar que, no dia 18 de dezembro de 2017, o 
ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), já havia suspendido a MP 805, editada em 
outubro pelo presidente Michel Temer que adiava para 
2019 o reajuste dos servidores públicos federais 
previsto para janeiro de 2018.

Os integrantes da diretoria e do Conselho delibera�vo da 
CONAMP es�veram em Brasília, de 18 a 20 de dezembro, 
para acompanhar a úl�ma semana de a�vidades do 
Congresso Nacional.
Além de acompanharem a úl�ma audiência do ano da 
Comissão do Extrateto, foi realizada reunião com o 
relator da matéria, deputado Rubens Bueno (PPS/PR), e 
com o 3º Vice-Presidente da comissão, deputado Tadeu 
Alencar (PSB/PE). Os membros da CONAMP reuniram-se 
com diversos parlamentares, como o encontro com o 

1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG).
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AESMP enaltece elogio de Raquel Dodge às ações do MPES em favor 
das vítimas da tragédia de Mariana

A Presidência da Associação Espírito-Santense do Ministério Público e demais associados 
par�ciparam da cerimônia de encerramento do XXII Congresso Nacional do Ministério Público, 
realizado em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de setembro de 2017, ocasião em que a nova 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ressaltou a importância do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo nas inves�gações e na adoção de ações relacionadas à tragédia de 
Mariana, que completou dois anos em novembro úl�mo.

Em seu pronunciamento, no úl�mo dia do Congresso, Raquel Dodge lembrou o maior desastre 
ambiental do Brasil – o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Como 
consequência do desastre, rejeitos de mineração atravessaram diversos municípios de Minas 
Gerais e do Espírito Santo e a�ngiram "diretamente cerca de 25 mil famílias, suas casas, seus bens, 
suas memórias, suas praças e cemitérios e seu secular modo de vida”.
 
Raquel Dodge reafirmou o compromisso com a reparação dos prejuízos sofridos por essas 
comunidades, destacando a importância da união dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo com o Ministério Público Federal para "alcançar uma solução reparatória de 
interesse das ví�mas e da sociedade”. No vídeo, a procuradora-geral da República ressalta que 
todos devem lutar para que eventos como o de Mariana não se repitam.

“Foi muito importante o reconhecimento 
público da doutora Raquel Dodge ao 
trabalho desenvolvido pelos Membros do 
Parquet estadual capixaba n caso da 
tragédia de Mariana. Desde os primeiros 
momentos daquele evento danoso, já que 
o Espírito Santo também foi a�ngido pelas 
lamas que desceram de Mariana, nossos 
colegas, com atuação nas Promotorias do 
Meio Ambiente e Criminal, passaram a 
tomar providências em conjunto com 
outros órgãos”, ressaltou o presidente da 

AESMP, Adélcion Caliman, presente à cerimônia de encerramento do XXII Congresso Nacional do 
Ministério Público.

A tragédia de Mariana, ocorrida no dia 5 de novembro de 2015, matou ao menos 19 pessoas e 
devastou o distrito de Bento Rodrigues. Provocou o aumento da turbidez das águas do Rio Doce, 
com impactos no abastecimento de água em cidades do Espírito Santo e de Minas. Causou ainda 
danos culturais a monumentos históricos do período colonial, bem como à fauna e à flora na área 
da bacia hidrográfica, incluindo possível ex�nção de espécies endêmicas, e prejuízos à a�vidade 
pesqueira e turismo nas localidades a�ngidas.
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AESMP participa da posse dos 10 novos Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

A promoção, ocorrida depois da apreciação dos pedidos realizada no dia 28 de novembro de 2017, 
pelo Conselho Superior do MPES, é um marco histórico no Parquet capixaba, que promoveu e deu 
posse de uma só vez a 10 novos Procuradores de Jus�ça.

A Diretoria da AESMP também parabenizou os colegas que foram promovidos ao cargo de 
Procuradores de Jus�ça: Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, 
Carla Stein, Cleber Pontes da Silva, Edwiges Dias, Elisabeth da Costa Pereira, Humberto Alexandre 
Campos Ramos, Luís Augusto Suzano, Maria Beatriz Renoldi Murad Vervloet e Samuel Scardini 
Filho.
 
Compuseram a mesa solene da posse a procuradora-geral de Jus�ça, Elda Márcia Moraes Spedo; o 
governador Paulo Hartung; o novo presidente do Tribunal de Jus�ça do Espírito Santo (TJES), 
desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama; o ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo (TCE-ES), Domingos Taufner; e o presidente da AESMP, Adélcion Caliman.

Depois da solenidade de juramento e da assinatura de posse, a doutora Catarina Cecin Gazele fez a 
saudação aos novos  Procuradores de Jus�ça, afirmando tratar-se de uma honra em poder acolher 
os colegas e lhes dar as boas vindas. "Os senhores e senhoras têm uma importância significa�va 
muito grande para a sociedade capixaba. Vocês são pessoas com um vasto saber jurídico, aliado a 
uma ilibada conduta. Têm consciência do papel cons�tucional do nosso Parquet”, disse a 
procuradora de Jus�ça Catarina Cecin.

Coube ao doutor Luís Augusto Suzano fazer o discurso em nome dos demais colegas empossados. 
Ele agradeceu aos integrantes do Conselho Superior do MP pela confiança depositada aos novos 
Procuradores de Jus�ça. 

A Presidência da Associação Espírito-
Santense do Ministério Públ ico 
(AESMP),  diversos associados e 
familiares assis�ram a posse dos novos 
Procuradores de Jus�ça do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, em 
s e s s ã o  s o l e n e  d o  C o l é g i o  d e 
Procuradores, realizada na tarde do dia 
13 de dezembro de 2017, no auditório 
da Procuradoria-Geral de Jus�ça do 
MPES, em Vitória.
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Jus�ça pelo apoio dispensado ao longo da carreira dos novos empossados.

As promoções foram para os seguintes cargos:
 
Altamir Mendes de Moraes – 11º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Criminal
 
Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro – 7º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça 
Criminal
 
Carla Stein – 9º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Criminal
 
Cleber Pontes da Silva – 8º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Criminal
 
Edwiges Dias – 3º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Criminal
 
Elisabeth da Costa Pereira – 9º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Cível
 
Humberto Alexandre Campos Ramos – 1º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça 
Especial
 
Luis Augusto Suzano – 5º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Criminal
 
Maria Beatriz Renoldi Murad Vervloet – 1º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça 
Recursal
 
Samuel Scardini Filho – 15º Procurador de Jus�ça da Procuradoria de Jus�ça Criminal

Agradeceu também a todos os 
Membros do Ministério Público pelo 
carinho com que os escolhidos foram 
recepcionados. Agradeceu também 
ao presidente da AESMP, Adélcion 
Caliman, pelo "apoio prestado pela 
A s s o c i a çã o  a  to d a  fa m í l i a  d o 
Ministério Público”.

Por fim, agradeceu aos servidores do 
MPES, "pela co�diana colaboração 
dada aos Membros do Parquet”, e aos 
familiares dos novos Procuradores de 
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Diretoria da AESMP prestigia a posse dos novos Membros do MPES

No dia 3 de julho de 2017, a Presidência e demais Diretores da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP) deram as boas vindas cinco novos Promotores de Jus�ça Subs�tutos 
do MPES, em solenidade de posse ocorrida na sede da Procuradoria-Geral de Jus�ça, no bairro 
Santa Helena, em Vitória. No dia seguinte, a AESMP esteve presente também na apresentação dos 
Membros ao Curso de Adaptação à Carreira para novos Promotores de Jus�ça.
Os novos Promotores de Jus�ça Subs�tutos, aprovados no concurso público de 2013, são: Arthur 
Assed Estefan Mósso, Carlos Eduardo Rocha Barbosa, Gabriel Heringer de Mendonça, Rachel 
Mergulhão Tannenbaum e Raphael Guimarães dos Santos.
 
Depois do juramento de posse – feita pelo doutor Gabriel Heringer de Mendonça, em nome dos 
demais colegas –, veio a assinatura do Termo de Posse. Em seguida, foram entregues as insígnias 
aos cinco empossadas. A entrega foi feita pelo presidente e pelo vice-presidente da AESMP, 
respec�vamente, os Promotores de Jus�ça Adélcion Caliman e Pedro Ivo de Sousa.
 
A cerimônia foi encerrada com a fase dos discursos de boas vindas aos novos Promotores de 
Jus�ça. Coube ao novel Promotor de Jus�ça Carlos Eduardo falar em nome dele e dos outros 
empossados. Em seu discurso, ele falou da honra, da luta e da dedicação de todas até chegarem ao 
momento da posse:
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Este é o momento (da posse) mais esperado por todos nós. As renúncias que fizemos e as 
privações pelas quais passamos para estudarmos são pequenas em comparação a este momento. 
Há muitas maneiras de servir à Jus�ça e uma das mais importantes é servi-la por meio do 
Ministério Público. Assumimos o compromisso de lutar todos os dias na busca da defesa dos 
direitos dos cidadãos. Nosso papel é o da defesa intransigente da integridade dos direitos”, pontou 
Carlos Eduardo Barbosa.

O presidente da AESMP, Adélcion Caliman, falou das dificuldades que os novos Promotores de 
Jus�ça enfrentaram durante todas as fases do concurso público em que foram aprovados; e pediu 
aos novos Membros do MPES que, mais uma vez, resistam aos problemas que ainda virão no dia a 
dia:
 
"Hoje em dia, optar pelo Ministério Público é  resis�r. Resis�r às  pressões externas, aos 
percalços, ao apontar de dedos daqueles que nos veem como entraves ao pleno andamento da 
democracia – mesmo quando a sociedade está no nosso lado, bradando exatamente o contrário”. 
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Associados participam do XXII Congresso Nacional do Ministério 
Público

Dezenas de filiados da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), além de seus 
familiares, par�ciparam do XXII Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Belo 
Horizonte entre os dias 27 e 29 de setembro de 2017. Para a Presidência da AESMP, o evento serviu 
para demonstrar a força e a unidade da categoria em momentos di�ceis que atravessa o País, com 
determinados seguimentos fomentando o enfraquecimento das ins�tuições que têm a missão de 
proteger a sociedade e defender a Cons�tuição Federal e as leis, como o MP Brasileiro.

"Só nos resta agradecer e parabenizar os mais de 30 colegas, entre Promotores e Procuradores de 
Jus�ça da A�va e Ina�vos, que es�veram conosco em Minas. Agradecemos também os familiares 
que acompanharam nossos associados, abrilhantando ainda mais o evento”, disse o presidente da 
AESMP, Adélcion Caliman.

A AESMP também elogiou a organização do evento na pessoa do presidente da Associação Mineira 
do Ministério Público, José Silvério Perdigão de Oliveira, e do seu vice-presidente, Enéias Xavier 
Gomes.
 
A AESMP destaca também que, mesmo em tempos di�ceis e de austeridade, a Associação Mineira, 
através de sua Diretoria, liderada pelo doutor José Silvério Perdigão de Oliveira, conseguiu 
organizar um evento com muito profissionalismo e com discussão de temas de interesse do MP 
Brasileiro e da sociedade.

A presidente da CONAMP, Norma 
Angélica, ressaltou a importância 
do Congresso Nacional  do 
Ministério Público que propõe a 
discussão de temas de interesse 
da ins�tuição e es�mula a 
atuação coordenada de seus 
integrantes. Já a diretora cultural 
da AMMP, Lar issa  Amaral , 
d e s t a c o u  o  s u c e s s o  d o 
congresso, que classificou como 
"um centro de estudos”, com a 
discussão de 96 teses.
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Confraternização marcou a 1ª Corrida do Ministério Público e 
Magistratura

O domingo ensolarado de 22 de outubro de 2017 vai ficar para a história. Aquele dia foi marcado 
por uma grande confraternização, nas dependências do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na 
Prainha de Vila Velha, onde ocorreu a 1ª Corrida do Ministério Público e Magistratura. O evento 
espor�vo foi promovido pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) e a 
Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo (AMAGES).

A confraternização reuniu membros do Poder Judiciário e do MP capixaba, além de seus 
familiares. A 1ª Corrida do Ministério Público e Magistratura foi dividida em duas categorias: 
Masculina e Feminina. Entre os homens, os cinco primeiros colocados, com direito a troféu, foram 
pela ordem: Estêvão Gasparini, Luiz Antônio de Souza Silva, Eliazer Costa Vieira, Carlos Furtado de 
Melo Filho e Luiz Carlos Bortolon. 

Estêvão é filho do Promotor de 
Jus�ça Luiz Antônio. Pela 
terceira vez, pai e filho subiram 
ao pódio. Em 2015 e 2016, 
quando da realização da 1ª e 2ª 
Corridas AESMP, Estevão – ele 
é estudante de Medicina e 
jogador de futebol de areia do 
Rio Branco – e seu pai também 
ocuparam a primeira e a 
s e g u n d a  c o l o c a ç õ e s , 
respec�vamente.

Para o associado Luiz Antônio, o importante é a manutenção da agenda espor�va no calendário da 
AESMP, agora ao lado da Magistratura. "Essa agenda espor�va reforça em muito as prá�cas 
saudáveis, o que vem a somar bastante no nosso dia a dia”, comentou o promotor de Jus�ça Luiz 
Antônio de Souza Silva. 
 
Entre as mulheres, as cinco melhores colocadas  foram: Paula Lampé Figueira, Patrícia Faroni, 
Mônica Bermudes, Gisele Souza de Oliveira e Analúcia Peron Benevenute. Todos os par�cipantes 
da corrida ganharam medalha.

Os presidentes da AESMP e da AMAGES, respec�vamente, Adélcion Caliman e Ezequiel Turíbio,  
ressaltaram a confraternização como mote principal da 1ª Corrida do Ministério Público e da 
Magistratura.



"Esta primeira experiência foi muita boa, porque �vemos um excelente domingo de 
confraternização entre os colegas. Em 2018, teremos mais”, assegurou Ezequiel Turíbio.
 
"A integração entre os Membros do MP e do Judiciário é salutar, é posi�va”, emendou Adélcion 
Caliman.
 
A ideia da AESMP e da AMAGES é que, para 2018, seja criada uma categoria infan�l para permi�r 
que filhos menores de 16 anos dos associados também possam disputar a 2ª Corrida.
 
Os dois presidentes agradeceram também o apoio dado pelo comandante do 38º BI, coronel 
Oliveira Costa, e sua equipe, além da Unimed, que enviou para o local uma ambulância e os 
socorristas Adami e Daniel, em caso de necessidade:
 
O comandante do 38º Batalhão de Infantaria, coronel Oliveira Costa, e um grupo de oficiais 
assis�ram toda corrida de domingo. Depois do evento, o coronel afirmou que as portas do quartel 
do 38º estarão sempre abertas para os Membros do Ministério Público e do Judiciário:
 
"Na verdade, nosso quartel está constantemente aberto para toda a população capixaba. Um dos 
lemas de nossa unidade é a integração cada vez maior com a sociedade. Temos boa convivência 
com todas as ins�tuições e estamos à disposição de todos. Para se ter ideia, semanalmente 
recebemos aqui a visita de estudantes de pelo menos 10 escolas”, disse o coronel Oliveira Costa.
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Jornada da AESMP no XVI Torneio Nacional de Futebol Society do MP 
faz história

Os jogadores da Associação 
E s p í r i t o - S a n t e n s e  d o 
Ministério Público (AESMP) 
� v e r a m  u m a  b r i l h a n t e 
performance no XVI Torneio 
Nacional de Futebol Society 
d o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o , 
realizado entre os dias 1º e 5 
de novembro de 2017, no 
Ceará.  A delegação, formada 
por 23 Promotores de Jus�ça, 
foi a quarta colocada na 
Categoria Máster, uma das 
mais di�ceis da compe�ção.

Estêvão é filho do Promotor de Jus�ça Luiz Antônio. Pela terceira vez, pai e filho subiram ao pódio. 
Em 2015 e 2016, quando da realização da 1ª e 2ª Corridas AESMP, Estevão – ele é estudante de 
Medicina e jogador de futebol de areia do Rio Branco – e seu pai também ocuparam a primeira e a 
segunda colocações, respec�vamente.

Foi uma conquista alcançada graças aos esforços de todos, que se dedicaram a uma longa jornada 
de treinamentos que teve início logo após a par�cipação da AESMP no  3º Torneio Nordeste de 
Futebol Society do Ministério Público, realizado na Bahia entre os dias 24 e 26 de março de 2017. A 
brilhante par�cipação dos jogadores da AESMP no Ceará foi muito emocionante e contou com a 
presença de familiares dos atletas, como esposas e filhos no Torneio.
 
O XVI Torneio Nacional de Futebol Society do MP contou com cerca de 700 jogadores, espalhados 
por mais de 50 �mes, que disputaram as Categorias Força Livre, Máster, Super Máster e Sênior. 
Todos os jogos foram realizados na Cidade Vozão, um complexo espor�vo pertencente ao Ceará 
Spor�ng Club, que fica na cidade de Itai�nga, na Grande Fortaleza.  A AESMP desta vez disputou o 
Torneio nas Categorias Máster e Super Máster.
 
A saga do Máster capixaba no Torneio do Ceará se deu início no dia 2 de novembro de 2017 à tarde, 
com empate de 1 a 1 contra o forte �me de Goiás. Na manhã seguinte, os capixabas entraram em 
campo, mas o adversário – Associação do MP de Rondônia – não apareceu e a AESMP venceu por 
W0. No mesmo dia à tarde, empate sem gols contra Maranhão: Espírito Santo classificado para as 
quartas-de-finais.
 



Nessa fase, a estreia da AESMP foi no dia 4 pela manhã. Num jogo forte e bem disputado, os 
capixabas empataram com o poderoso �me de São Paulo em 1 a 1 no tempo normal. O jogo foi 
para a disputa de pênal�s, vencida pela AESMP por 3 a 2.
 
No mesmo dia 4, na parte da tarde, a AESMP entrou em campo novamente, desta vez para disputar 
as semifinais do Torneio Nacional. De novo, teve pela frente outra poderosa e tradicional equipe: o 
Rio Grande do Sul. O �me da AESMP lutou bravamente e poderia ter conquistado os três pontos, 
mas acabou sofrendo um gol num simples detalhe e perdeu por a 1 a 0.
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A AESMP foi para a disputa do terceiro lugar, na manhã seguinte (dia 5 de novembro, num 
domingo), contra Maranhão. Mais um jogo duro, que terminou empatado em a 1 a 1 no tempo 
normal. Nos pênal�s, vitória do Maranhão por 2 a 1.
 
A Associação de Minas Gerais acabou sendo campeã ao derrotar Rio Grande do Sul por 4 a 3 nos 
pênal�s, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal. A classificação do Master ficou assim: 
Minas, Rio Grande do Sul, Maranhão e Espírito Santo.

No Super Máster, a AESMP iniciou  o Torneio, na manhã do dia 2, empatando com Maranhão em 1 
a 1; à tarde, perdeu para o Rio Grande do Sul por 1 a 0. Os capixabas se classificaram para as 
quartas-de-finais, jogando no dia seguinte contra Paraíba, com quem empataram em 3 a 3 no 
tempo normal, mas perdendo na cobrança de pênal�s  por 3 a 2.
 
O campeão do Super Máster foi o Rio Grande do Sul, com a Paraíba ficando em segundo lugar; 
Minas Gerais em terceiro; e o Paraná em quarto.
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