
LIMINAR

AGMP e ASMEGO obtiveram decisão judicial liminar em 
Mandado de Segurança, determinando a suspensão dos 
efeitos da Portaria n. 447/2019, editada pelo Delegado-Geral 
da Polícia Civil com o propósito de determinar aos Delegados 
de Polícia que representassem ao Conselho Nacional do 
Ministério Público ou ao Conselho Nacional de Justiça contra, 
respectivamente, Promotores e Magistrados que 
requisitassem/determinassem diligências complementares no 
bojo de Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCOs, 
registrados pela Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária 
Federal. A decisão é da Dra. Zilmene Gomide da Silva Manzolli, 
da 4ª Vara da Fazendo Pública Estadual.

REUNIÃO COM A PGJ

No último dia 29, o presidente da AGMP, José Carlos Miranda 
Nery Júnior, participou de audiência com o procurador-geral 
de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi. Na pauta, vários 
assuntos de interesse dos membros do MP-GO e associados da 
AGMP. O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos, Cyro Terra Peres, e o diretor de Assuntos 
Institucionais da AGMP, o promotor de Justiça Rodrigo Cesar 
Bolleli Faria, também participaram do encontro.

BENEFÍCIO ESPECIAL E CONSULTORIA 
PREVIDENCIÁRIA

A AGMP encaminhou ao Governador do Estado de Goiás, 
Ronaldo Caiado, e ao Presidente da GOIASPREV uma 
solicitação de encaminhamento de PL à Assembleia Legislativa 
para a regulamentação do benefício especial, instituído pela 
Lei nº 19.983, de 16 de janeiro de 2018. Esta lei assegura ao 
servidor público que migrar para o regime complementar de 
previdência o direito à compensação financeira pelas 
contribuições vertidas acima do teto do regime geral, 
conforme disciplinado em norma regulamentadora que deveria 
ter sido editada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A 
Associação, inclusive, já iniciou tratativas com um advogado 
especialista na intenção de oferecer o serviço de consultoria 
previdenciária aos associados. 

DOAÇÕES 

Tendo em vista o sucesso da campanha de arrecadação de 
alimentos feita entre os Promotores e Procuradores de Justiça 
de Goiás no último mês, que resultou na aquisição de cerca de 
5,5 toneladas em cestas básicas, a AGMP dará prosseguimento 
à essa iniciativa até dezembro de 2020. As doações poderão 
ser feitas entre os dias 01 e 12 de cada mês. Para participar, 
basta depositar o valor que deseja doar na conta abaixo e 
encaminhar o comprovante pelo WhatsApp da presidência da 
AGMP (62 99242-3400):

Banco Itaú 
Agência 4422
Conta 5778-8
CNPJ 02.220.135/0001-98

A prestação de contas será efetuada mensalmente, até o
dia 30.

CONGELAMENTO DO SUBSÍDIO

Foi aprovado no Senado o PLP 39/2020, que trata, entre 
outros, da reestruturação das dívidas dos Estados e Municípios 
e do congelamento de salário dos servidores públicos. Os 
principais reflexos prejudiciais ao MP estão contidos nos 
artigos 7º e 8º, merecendo registro especial a proibição, até o 
dia 31/12/2021, (i) do reajuste do subsídio e de outras 
verbas; (ii) de criação ou majoração de auxílios/vantagens; (iii) 
de contagem desse tempo para o fim de licença-prêmio; (iv) de 
criação de cargo, emprego ou função, bem como alteração da 
estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (v) de 
realização de concurso público ou admissão e contratação de 
pessoal, com algumas exceções, entre elas a reposição de 
vacância de cargos efetivos. O Presidente da República tem até 
o dia 29/05 para sancionar/vetar o projeto.

#OSPROMOTORESNÃOPARAM

O trabalho perseverante dos Promotores e Procuradores de 
Justiça, durante esse período de teletrabalho, tem sido 
diariamente divulgado nas redes sociais e no site na AGMP. 
Continuamos com a nossa campanha de divulgação em vídeo, 
espaço onde os Promotores podem falar um pouco mais sobre 
o seu trabalho remoto e suas ações em defesa dos direitos dos 
cidadãos nesse período de crise provocado pelo coronavírus. 
Compartilhe conosco a sua iniciativa ou a sua mensagem pelos 
nossos canais de comunicação!

 • #OsPromotoresNãoParam: Envie sua iniciativa para  
 jornalismo@agmp.org.br 
 • Acompanhe as redes sociais e o site da AGMP, além das 
 plataformas do MP-GO, para ficar por dentro destes 
 movimentos.
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