
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

A Diretoria da AGMP promoveu reunião virtual com os 
associados para debater medidas a serem postuladas junto à 
Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que o retorno 
presencial das atividades, inclusive no que diz respeito aos 
atos judiciais, aconteça com o reforço das medidas preventivas 
de propagação da Covid-19. A reunião foi conduzida pelo 
Presidente José Carlos Nery e contou com a participação de 
membros da Diretoria e Conselho Fiscal, além de vários 
associados que compartilharam seus anseios e colaboraram 
com sugestões de medidas, as quais foram condensados em 
um ofício encaminhado pela AGMP, no dia 09/06, ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça (Atena 202000209870).

INDENIZAÇÃO DE PLANTÃO

A AGMP protocolou, no dia 02/06, mais um pedido 
administrativo à Procuradoria-Geral de Justiça para que seja 
possibilitada, ao membro do Ministério Público de Goiás, a 
conversão em pecúnia dos dias a compensar em virtude do 
exercício da atividade em regime de plantão. O requerimento 
foi registrado no sistema Atena sob o nº 202000203308, e tem 
por fundamento o disposto no art. 39, §3º, c/c art. 7º, inciso 
XVI, da Constituição Federal, bem como a decisão proferida 
pelo Conselheiro do CNMP Luciano Nunes Maia Freire, no bojo 
do PCA nº 1.00174/2019-17. Para a AGMP, “não se vislumbra 
óbice legal à implementação, via ato normativo interno, do 
pagamento de indenização pelo dia trabalhado em sistema de 
plantão, sendo certo que tal medida, além de atender aos 
lídimos anseios da classe, vai ao encontro do interesse público, 
seja por propiciar à Administração Superior alternativa ao 
afastamento do membro do Ministério Público da 
atividade-fim, seja por resultar em maior economia ao erário”. 
É bom lembrar que o plantão já e pago aos servidores do MPGO 
a título de serviço de natureza especial. 

REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL 

O presidente da AGMP, José Carlos Nery, participou, no começo 
deste mês, de reuniões virtuais com representantes da Goiás 
Previdência (GoiasPrev). O intuito foi tratar da proposta 
legislativa de regulamentação do Benefício Especial, instituído 
pela Lei nº 19.983, de 16 de janeiro de 2018, o qual 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. O 
Governo pretende encaminhar a projeto de lei para Assembleia 
Legislativa até o final desse mês de junho.

CONTAGEM DO TEMPO DE ADVOCACIA

O Ministro Celso de Melo apresentou voto de desempate a favor 
do cômputo do período de advocacia, sem contribuição, para o 
fim de tempo de serviço público. O precedente foi em um 
mandado de segurança impetrado por uma magistrada do 
trabalho. O julgamento será levado ao conhecimento do TCU, 
pois além de beneficiar aposentadorias futuras, afasta o risco 
de anular aposentadorias já consolidadas.

LIMINAR CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O Órgão Especial do TJGO deferiu, por unanimidade, no 
começo deste mês, medida cautelar para suspender a eficácia 
dos artigos 97, §§2º e 3º, e 97-A, caput, da Emenda 
Constitucional n° 65/2019, que trata da reforma da 
previdência no Estado de Goiás, em ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pela AGMP e ASMEGO. A 
liminar concedida pelo TJGO, no entanto, foi suspensa em 
15/06, por meio de decisão proferida pelo presidente do STF, 
Min. Dias Toffoli, em pedido feito pelo Estado de Goiás.

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADOS

A partir desse mês começará a incidir a contribuição 
previdenciária de 14,25% sobre os proventos de 
aposentadoria que superarem o valor do salário mínimo, em 
consequência da reforma da previdência no Estado. Na 
tentativa de obstar a cobrança, a AGMP, em conjunto com as 
demais associações das carreiras jurídicas do Estado (APEG, 
ASMEGO, AGDP e SINDEPOL), impetrou Mandado de 
Segurança, com pedido liminar, que foi registrado sob o nº 
5248569.80.2020.8.09.0051, e distribuído para a 5ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual.

COMISSÃO DE MULHERES DA AGMP

Em reunião virtual ocorrida no final do mês de maio, o 
presidente da AGMP, José Carlos Nery, instalou a Comissão de 
Mulheres da AGMP, dando cumprimento ao Ato n. 02/2019 que 
criou a comissão como órgão consultivo, de caráter 
permanente, destinado a auxiliar na consecução das 
finalidades associativas estatutárias pertinentes aos 
interesses das mulheres afiliadas à Associação. A Comissão 
funcionará vinculada à Diretoria de Comunicação, cuja diretora 
é a Promotora Alice Freire. Integram a Comissão de Mulheres 
as Promotoras de Justiça Fernanda Balbinot (coordenadora), 
Tarcila Santos Britto Gomes (subcoordenadora), Vanessa 
Barbosa (secretária), Carla Fleury e Patrícia Otoni.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

A campanha feita entre os Promotores e Procuradores 
associados à AGMP já arrecadou mais de 13 toneladas de 
alimentos durante os meses de abril, maio e junho, os quais 
foram distribuídos a entidades e grupos sociais de assistência 
à pessoas carentes. A campanha continuará sendo realizada 
até dezembro de 2020 e 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

INTERPELAÇÕES JUDICIAIS EM DEFESA 
DOS ASSOCIADOS

A AGMP propôs, no fim de maio, interpelações judiciais em 
função de ataques e ofensas feitos contra membros do 
Ministério Público de Goiás, além de à própria Instituição. Com 
as medidas, a Associação pretende que os interpelados 
apresentem provas das ofensas e acusações proferidas em 
público, sob pena de caracterização de crime contra a honra e 
da consequente adoção das medidas cíveis e criminais 
cabíveis. Mais detalhes sobre os casos podem ser obtidos nas 
matérias específicas veiculadas no site da AGMP.

UNIODONTO NACIONAL 

O contrato da Uniodonto dos associados da AGMP teve sua 
abrangência alterada. Agora, em vez de atendimento apenas 
na região Centro-Oeste, os beneficiários terão acesso a 
atendimento nacional, sem alteração do valor do contrato.

INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

No dia 18/06/2020 foi concluído pelo STF, o julgamento da 
ADPF n. 572, ajuizada pelo Partido REDE SUSTENTABILIDADE, 
com a finalidade de questionar a constitucionalidade do 
Inquérito nº 4781, conhecido como “Inquérito das FAKE 
NEWS”, instaurado no âmbito do Pretório Excelso, sob a 
presidência do Ministro Alexandre de Moraes. A CONAMP 
habilitou nos autos como amicus curiae para buscar a 
salvaguarda às exigências constitucionais dos princípios da 
legalidade, impessoalidade e devido processo legal, acrescida 
da necessária observância ao sistema acusatório penal, o 
respeito à titularidade da ação penal e garantias que foram 
erigidas ao patamar de clausula pétrea pela Carta Federal em 
vigor.

DEFESA DA DEMOCRACIA

No dia 01/06, a CONAMP divulgou em seu site uma nota 
pública em defesa da democracia, subscrita pelas associações 
nacionais de classe do Ministério Público e da magistratura. No 
texto, é expresso que "nenhum ataque às Instituições e a quem 
as represente será útil ao enfrentamento dos reais problemas 
da sociedade brasileira", tendo em vista algumas 
manifestações antidemocráticas que têm ocorrido pelo país. A 
nota, na íntegra, está no site da AGMP.

#OSPROMOTORESNÃOPARAM

O trabalho perseverante dos Promotores e Procuradores de 
Justiça, durante esse período de teletrabalho, tem sido 
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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