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Caros colegas, 

O ano de 2016 marcará a história do Brasil por ser considerado o de maior crise econômica, 
política, ética e moral de nossa trajetória. Os brasileiros experimentaram uma forte 
depressão econômica; assistiram a mais de 12 milhões de pessoas perderem seus empregos; 
vivenciaram a desordem provocada pela sucessão de escândalos de corrupção e clamaram 

o exercício da democracia. O Ministério Público, como guardião da doutrina democrática, não titubeou 
diante do caos. Foi à luta em defesa dos cidadãos e contribuiu decisivamente para o fortalecimento das 
instituições. 

É do conhecimento dos senhores o momento de luta por que passa o Ministério Público em todo 
o País. Projetos que tramitam no Congresso Nacional intencionam ameaçar nossa independência e 
impedir que exerçamos a missão que nos foi concebida quando passamos a integrar os quadros desta 
valorosa instituição: combater a corrupção e garantir o exercício pleno da democracia; defendendo, 
assim, os direitos de todos os cidadãos brasileiros.

O Ministério Público enfrentou com garra as ameaças à sua legitimidade. Prova exitosa do nosso 
esforço conjunto foi a retirada de itens do PLP 257/2016 (dívida dos Estados) que ameaçavam a nossa 
independência. Nesse contexto, a Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) teve atuação 
imprescindível. As inúmeras idas a Brasília para bradar em atos nacionais, e as visitas a deputados 
federais e a senadores em busca de apoio contra projetos como esse fortaleceram a luta do MP. Não raro, 
a AGMP apresentava a maior comitiva de promotores de Justiça nas mobilizações. 

Nossa associação também mostrou sua força na luta institucional no nosso Estado. Foram 
inúmeras conquistas acumuladas no ano de 2016. Tenho orgulho de, na condição de presidente da 
AGMP, ter conduzido-as, sempre em busca de fazer valer todos os direitos da família ministerial. 
Encerramos 2016 carregando o mérito de termos cumprido todos os nossos deveres. 

No dia 3 de fevereiro fui eleito pelos colegas do MP para o cargo de procurador-Geral de Justiça, 
e nomeado pelo governador Marconi Perillo em seguida para exercê-lo a partir de março. Quero 
agradecer pela confiança que recebo mais uma vez dessa instituição para dirigi-la. É um compromisso 
que conduzirei com muita honra, e também com amor. Deixo a gestão da AGMP em mãos igualmente 
comprometidas com as causas dos associados para empreender uma luta ainda maior em favor do 
Ministério Público de Goiás. 

Neste momento, buscar a unidade é fundamental. Estarei pronto para o enfrentamento que 
nos espera do lado de fora. A AGMP e a Procuradoria-Geral de Justiça deverão estar alinhadas com 
o mesmo objetivo, que é defender o Ministério Público e a sociedade. Minha tarefa será sempre a de 
construir ponte. 

Embora a batalha seja árdua, mantenho-me firme nos compromissos que passo a carregar a 
partir de agora, e peço a todos os colegas que, onde estivermos, independentemente de localidades 
ou funções, não nos deixemos abalar. Contra as forças que tentam enfraquecer o Ministério Público, 
avultam a transparência, a coragem e o bom combate que atestam a nossa história.

Muito obrigado a todos!

 
Benedito Torres Neto
Presidente da AGMP

A palavra do Presidente
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O governador Marconi Perillo nomeou, 
no dia 6 de fevereiro, o procurador de 
Justiça Benedito Torres Neto para o cargo 

de procurador-Geral de Justiça de Goiás, pelo 
próximo biênio (2017/2018). Benedito Torres, que 
é presidente da Associação Goiana do Ministério 
Público (AGMP), foi eleito no dia 3 de fevereiro com 
193 votos. A solenidade de posse está prevista para 
o dia 10 de março.

Ao assinar o decreto de nomeação, o 
governador Marconi afirmou que tinha a honra 
de mais uma vez assinar um ato de nomeação do 
doutor Benedito Torres ao cargo de procurador-
Geral de Justiça, chefe do Ministério Público do 
Estado, “essa instituição tão respeitada por mim em 
todos os meus governos”, afirmou, endossando que 
manterá firme o apoio institucional e orçamentário 
para o Ministério Público. “Farei como sempre 
fiz respeitando a instituição. Assim que recebi a 
lista, imediatamente determinei à Casa Civil que 
lavrasse o ato, publiquei nas redes sociais e, agora, 
no primeiro dia útil depois da eleição, assino o 
documento de nomeação”, declarou.

Benedito Torres agradeceu a Marconi por 
respeitar e acolher a escolha dos membros do MP. 
“Agradeço primeiramente a Deus, aos colegas que 
me apoiaram para que eu pudesse chegar aqui na 
condição de mais votado; e ao senhor, mais uma 

vez, pelo espírito democrático que engrandece 
a história do senhor por escolher o mais votado. 
E reafirmo o meu compromisso com o Ministério 
Público”.

Benedito Torres Neto foi eleito para o cargo de 
procurador-Geral de Justiça no dia 3 de fevereiro, 
com 193 votos. O promotor de Justiça Rodney da 
Silva, e a promotora de Justiça Ana Maria Rodrigues 
da Cunha ficaram em segundo e em terceiro lugar, 
com 150 e 118 votos, respectivamente. 

Propostas 
Dentre as propostas apresentadas por Benedito 

Torres Neto está a retomada do PGJ Presente, 
projeto criado por ele em 2011, quando exerceu pela 
primeira vez o cargo de procurador-Geral de Justiça. 
O projeto consiste no deslocamento do chefe do 
Ministério Público e equipe para cidades-polo do 
Estado, a fim de identificar e buscar intervenções 
para os problemas de cada região. 

Em meio às principais ações estão ainda 
a reestruturação das Subprocuradorias-gerais 
de Justiça; a reformulação do Sistema Atena; 
trabalhar pelo cumprimento da simetria, pela 
melhoria da política remuneratória; modernização e 
estruturação do Ministério Público; remodelação dos 
Centros de Apoio, e transparência na gestão, dentre 
outras.

Benedito Torres Neto é nomeado 
procurador-Geral de Justiça de Goiás

PGJ

“Agradeço primeiramente 

a Deus, aos colegas que 

me apoiaram para que 

eu pudesse chegar aqui 

na condição de mais 

votado; e ao senhor, 

mais uma vez, pelo 

espírito democrático que 

engrandece a história 

do senhor por escolher o 

mais votado. E reafirmo o 

meu compromisso com o 

Ministério Público”.
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Perfil 
Benedito Torres Neto nasceu em 1963, graduou-se 

na Pontifícia Universidade Católica de Goiás em 1987, 
e ingressou no Ministério Público de Goiás no dia 13 de 
agosto de 1990 pela Promotoria de Joviânia. Passou também 
pelas promotorias de Cristalina e Itaberaí. Assumiu o 
cargo de procurador de Justiça em 2002, logo após exercer 
a função de promotor corregedor. Entre 2004 e 2008 foi 
presidente da Associação Goiana do Ministério Público 
(AGMP). Em 2011, tornou-se procurador-Geral de Justiça 
de Goiás, função que exerceu até 2013. Nesse período, 
criou o projeto PGJ presente, construiu nove sedes do MP 
no interior e deixou mais quatros obras em andamento. Foi 
eleito mais uma vez presidente da AGMP em 2014 e reeleito 
para seu quarto mandato em 2016. Benedito Torres Neto 
também foi membro do Conselho Superior do MP, eleito pela 
segunda vez.

Benedito torres receBe o aBraço da esposa e filhos após a votação que o elegeu procurador-geral de Justiça de goiás.

apuração e divulgação do resultado da eleição para procurador-geral de Justiça. 
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“Prioridade é manter o equilíbrio 
e buscar melhorias estruturais”, afirma 

novo presidente da AGMP

Opromotor de Justiça Vinícius Jacarandá 
Maciel assumirá a presidência da 
Associação Goiana do Ministério Público 

(AGMP) no dia 10 de março, quando o atual 
presidente, Benedito Torres Neto, deixa o posto 
para tomar posse no cargo de procurador-Geral 
de Justiça de Goiás. Com 26 anos de carreira no 
Ministério Público, tendo exercido no último ano 
o cargo de vice-presidente da AGMP, Vinícius 
Jacarandá afirma que a prioridade é manter 
o equilíbrio da gestão e promover melhorias 
estruturais.

“Minha gestão é transitória, é preciso 
ressaltar. Mas tenho como foco promover 
melhorias na infraestrutura da sede da AGMP, e 
na Casa do Promotor, como já vínhamos fazendo 
há algum tempo. Vamos incluir também a Sede 
Campestre, que precisa ser dotada de mais 
equipamentos e atividades extras para atrair os 
colegas”, informa. O novo presidente pondera que 
os projetos serão discutidos com a diretoria, que 
vai auxiliar na definição de prioridades, já que 
tratam-se de reformas dispendiosas, “e precisamos 
administrar nossos recursos da melhor forma 
possível”, enfatiza.

Um dos projetos é promover adaptações na 
sede da AGMP relacionadas à acessibilidade e 
segurança. “O Ministério Público não pode ficar 
em descompasso com as exigências, tanto de 
acessibilidade quanto de segurança”, explica. No 
campo institucional, Vinícius Jacarandá ressalta 
que dará continuidade ao trabalho de defesa 
dos direitos dos associados, e de preservação das 
garantias dos associados e do MP de uma forma 
mais ampla; além dos interesses classistas que são 
importantes para manutenção da qualidade de 
vida dos promotores e procuradores de Justiça.

“Vamos manter a atuação que já vinha sendo 
desenvolvida, porque estamos em um período de 
conturbações políticas nacionais. Portanto, essa 
atuação e vigilância precisam ser contínuas”, 
declara.

Novo Presidente

Perfil 
Vinícius Jacarandá Maciel formou-

se em Direito pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG) em 1989. Ingressou 
no Ministério Público de Goiás como 
promotor de Justiça em 1991, após ter 
sido aprovação em concurso de provas e 
títulos. Foi Promotor de Justiça na Comarca 
de 1ª Entrância de Israelândia até 1992, 
quando assumiu a Promotoria de Justiça 
da Comarca de 2ª Entrância de Itapuranga, 
após promoção.

No mesmo ano, foi promovido para 
a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de 3ª Entrância de Rio Verde. Tornou-se 
coordenador das Promotorias de Justiça 
em Rio Verde, de 1993 até 1998; e, depois, 
de 1999 a 2000. Em 2010, foi promovido 
para a 88ª Promotoria de Justiça de 
Goiânia, cargo que ocupa até hoje. Em 
2015, foi eleito vice-presidente da AGMP. 
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AGMP inicia 2017 com histórico de lutas 
pela independência do Ministério Público

O Ministério Público de todo o País avalia que 
2016 foi um dos anos mais difíceis para a 
instituição, em razão de inúmeros projetos 

que ameaçam sua independência em tramitação 
no Congresso Nacional. A Associação Goiana do 
Ministério Público (AGMP) encerra o ano de 2016 
com o mérito de ter participado ativamente das 
mobilizações em Brasília em defesa da independência 
e legitimidade do Ministério Público, apresentando em 
todas elas a maior comitiva de promotores de Justiça 
do País. 

Além das manifestações, durante as idas a 
Brasília as comitivas da AGMP também recorreram 
a deputados federais, a senadores e ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) em busca de apoio 
contra os projetos em tramitação. A união de esforços 
resultou na vitória do MP contra o PLS 257/2016, 
que trata da renegociação da dívida dos estados. 
Um dos mais emblemáticos, o chamado “projeto do 
juízo final” foi aprovado no dia 20 de dezembro com a 
supressão de itens que ameaçavam a independência 
do Ministério Público, como a proibição de novos 
concursos e reajustes dos subsídios. 

Liderados pelo presidente da AGMP, Benedito 
Torres Neto, promotores de Justiça de Goiás 
participaram de todas as mobilizações em Brasília. 
A primeira aconteceu no dia 9 de agosto,  em ato  
organizado pela Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público da União (Frentas), no auditório 
Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Benedito 
Torres esteve acompanhado de 26 promotores de 
Justiça de Goiás, a maior comitiva de todos os estados.

Em seguida, a comitiva foi ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) entregar um documento ao ministro 
Ricardo Lewandowisk no qual listaram os prejuízos 
que os projetos em tramitação no Congresso trariam 

à sociedade e ao MP. Lewandowisk elogiou a união da 
Instituição e se comprometeu a ler o documento com 
muita atenção. Depois, a comitiva de promotores de 
Justiça de Goiás foi recebida pelo ministro do STF Luís 
Roberto Barroso, a quem reiterou o pedido de apoio à 
causa.

A segunda mobilização em Brasília aconteceu 
no dia 5 de outubro, no Plenário 2 da Câmara dos 
Deputados, com a participação de parlamentares que 
apoiaram a luta do MP, representantes da Defensoria 
Pública, delegados federais e auditores. Após o ato 
de mobilização, Benedito Torres Neto e a comitiva 
de promotores de Justiça de Goiás se reuniram com 
o senador Wilder Morais (PP), a quem pediram apoio 
contra os projetos que ferem a autonomia do MP. “Essa 
luta é pelo exercício pleno de defesa da democracia, 
de combate à corrupção. Não vamos nos dispersar. 
Vamos continuar, e cada vez mais unidos”, afirmou o 
presidente da AGMP à imprensa. 

A última mobilização ocorreu no dia 1º de 
dezembro, na porta do Supremo Tribunal Federal (STF). 
A AGMP formou comitiva de 50 promotores de Justiça.  
Representantes do MP e da Magistratura de todo o 
país se manifestaram principalmente contra a emenda 
do abuso de autoridade, que foi acrescentada ao 
projeto das dez medidas anticorrupção, desconfigurado 
durante votação na Câmara dos Deputados na 
madrugada do dia 29 de novembro. O ato recebeu 
apoio da presidente do STF, ministra Carmem 
Lúcia. “Estamos juntos para que a Constituição seja 
garantida e tenhamos um país justo para todos, para 
nós e para os que vierem depois de nós. Podem contar 
comigo”, declarou a presidente do STF ao receber 
carta assinada pelos presidentes das associações 
que compõem Frentas, entregue pela presidente da 
CONAMP, Norma Cavalcanti.

agMp na MoBilização contra proJetos que visaM enfraquecer o Ministério púBlico Brasileiro. 

Legitimidade
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associados da agMp ao final da Manifestação na porta do stf. 

representantes do Mp de todo o país BradaM pela independência da instituição. 

coMitiva da agMp participa de ato nacional na câMara 
dos deputados. 

senador Wilder receBe coMitiva de proMotores de Justiça 
de goiás e hipoteca apoio à luta da categoria. 

A AGMP foi além das manifestações em Brasília, 
e empreendeu sua própria luta pela independência do 
Ministério Público. O presidente da AGMP, Benedito 
Torres Neto, participou semanalmente das sessões na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre o 
debate de projetos que ameaçam a legitimidade da 
instituição.

Além de acompanhar presencialmente, o 
presidente da AGMP fez inúmeras visitas aos 

Inúmeras visitas aos parlamentares em busca de apoio 
deputados federais e aos senadores de Goiás em 
busca de apoio contra projetos como o PLS 257 
(renegociação das dívidas dos estados); PLS 280 
(Abuso de Autoridade), e a PEC 62 (veda a vinculação 
remuneratória automática entre subsídios de agentes 
públicos).  Ele obteve respaldo dos três senadores 
goianos: Wilder Morais, Ronaldo Caiado e Lúcia 
Vânia; e de diversos deputados. Foram inúmeras 
visitas aos parlamentares em Brasília. 
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Solidariedade 

Jogão Solidário da AGMP arrecada 
uma tonelada de alimentos

O Jogão Solidário promovido pela Associação 
Goiana do Ministério Público (AGMP), no 
dia 12 de dezembro de 2016, no Estádio da 

Serrinha, arrecadou aproximadamente uma tonelada 
de alimentos. Representantes da Associação de 
Serviços à Criança Especial de Goiânia (Ascep), e do 
Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, instituições 
beneficiadas com as doações, estiveram presentes no 
estádio, e levaram os alimentos logo após a partida.

Jogadores profissionais e cantores sertanejos 
formaram os times junto aos promotores de Justiça 
associados da AGMP. O time do atacante Walter, do 
Goiás, venceu a partida contra o time do artilheiro do 
Goianão 2016, Nonato, por 10 a 7. Do lado de Walter 
estava o cantor Marrone, que surpreendeu ao marcar 
dois gols e jogar nos dois tempos. O cantor Felipe 
Araújo, irmão de Cristiano Araújo, esteve no mesmo 
time e marcou um gol. 

Ao entrarem em campo, os jogadores se 
posicionaram e fizeram um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas da Chapecoense. A partida 
começou debaixo de chuva, mas os jogadores e o 
público se mantiveram animados. “Estamos aqui 
movidos pela solidariedade, que deve ser praticada 
todos os dias, debaixo de sol ou de chuva”, afirmou 
Alex Dias, ex-jogador do Goiás. Dudu, atacante do 
Palmeiras, elogiou a iniciativa da AGMP. “Eu acho 
muito válida essa iniciativa. Todo mundo que pode 
ajudar alguém deve ajudar. Às vezes um quilo de 
alimento não é muito para quem tem, mas para 
quem não tem e vai receber, representa muito”, disse.

O presidente da AGMP, Benedito Torres Neto, 
afirmou que, em meio à crise econômica e política 
por que passa o país, é preciso levar esperança para 
as pessoas. “Uma ação de solidariedade não consiste 

tiMes reuniraM cantores, Jogadores profissionais e associados da agMp. 

apenas na realização material, mas, sobretudo, no 
sentimento de união, de apoio, de esperança que 
plantamos. Em um momento tão difícil que o Brasil 
vive é preciso dar esperança para os cidadãos, 
encorajá-los”, declarou.

A dona de casa Aparecida Borges levou o filho 
Luiz Borges para realizar o sonho de conhecer o 
jogador Walter. Luiz, que tem 19 anos, é portador 
de necessidades especiais. O garoto e a mãe se 
emocionaram quando conseguiram abraçar, tirar foto 
e conversar com o jogador. “O Luiz acorda cedo todos 
os dias. Mas hoje ele acordou mais cedo ainda, às 4 
horas da manhã, me chamando para ir para o jogo. 
Nunca pensei conseguir entrar dentro do campo e 
levar ele para dar um abraço no Walter. Estou muito 
emocionada e feliz”, disse. 

A entrada para assistir ao Jogão Solidário foi um 
quilo de alimento não perecível. O hemocentro esteve 
no local coletando sangue de voluntários.

Jogadores profissionais e cantores sertaneJos 
vestiraM a caMisa da solidariedade no estádio 

aliMentos foraM doados para a ascep e 
aBrigo de idosos são vicente de paulo. 
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Reformas 

Casa do promotor é reformada 
e AGMP tem estacionamento coberto

A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) encerrou 2016 entregando aos associados 
melhorias nas estruturas de sua sede e da Casa do Promotor. Depois de ter ampliado o 
estacionamento em dez vagas, a AGMP passou a oferecer cobertura em todas as 26 vagas. Duas 

delas são destinadas a idosos e a pessoas com necessidades especiais. A Casa do Promotor também passou 
por reforma. Recebeu cobertura nas 11 vagas de seu estacionamento, e pintura nova. 

A AGMP apresenta aos 
associados mais uma melhoria 
realizada na estrutura de sua 
sede. A sala de reuniões foi 
inteiramente reformada. O piso 
de cerâmica foi substituído por 
porcelanato, os sofás foram 
reformados, e a porta de vidro 
foi trocada por uma nova e mais 
moderna. O ambiente ganhou 
também um novo aparelho de ar 
condicionado.
A sala de reuniões é um espaço 
destinado ao encontro dos 
associados para a discussão de 
temas referentes a AGMP e ao 
Ministério Público. Ela está à 
disposição dos associados, que 
agora podem usufruí-la com 
mais conforto.

sede da agMp taMBéM receBeu coBertura eM todas as 
vagas de estacionaMento

sofás ganharaM estofado novo e piso de cerâMica 
foi suBstituído por porcelanato

casa do proMotor reforMada, 
coM estacionaMento coBerto 

Sala de reuniões da AGMP é reformada



Registro definitivo da AGMP na ANS

AGMP solicita a PGJ e CG que o sistema Atena 
informe em tempo real pendências funcionais

A Associação Goiana do Ministério Público 
(AGMP) obteve em definitivo autorização 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) para atuar como operadora de planos de 
saúde. A concessão da ANS ocorre após 17 anos de 
luta do Serviço de Assistência Médica aos Membros 
do Ministério Público (SAMP) e da AGMP, com intuito 
de assegurar aos beneficiários maior autonomia e 
eficácia do sistema. 

A ANS também divulgou o Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) ano-
base de 2015. O SAMPAGMP obteve nota entre 0,80 
e 1,00 (nota máxima), índice alcançado somente por 
25,9% das operadoras do Brasil.  Em relação ao índice  
IDSM - Sustentabilidade no Mercado, que avalia 
sustentabilidade da operadora, equilíbrio econômico-
financeiro, satisfação do beneficiário e compromissos 
com prestadores, atingiu a nota de 0,9972.

O presidente da Associação Goiana do 
Ministério Público (AGMP), Benedito Torres Neto, 
protocolou em novembro de 2016 ofícios dirigidos ao 
procurador-geral de Justiça e ao corregedor-geral 
do Ministério Público por meio dos quais solicita 
que o sistema Atena passe a informar, em tempo 
real, pendências funcionais e administrativas dos 
membros do MP.

Benedito Torres observa, no documento, que 
alguns promotores de Justiça integrantes do MP de 
Goiás receberam com surpresa a notícia de que suas 

inscrições para concorrer a promoções ou remoções 
na carreira haviam sido indeferidas por supostas 
pendências apontadas pela Corregedoria-Geral.

Solicita, então, que o sistema Atena passe 
a informar, em tempo real, em campo próprio e 
destacado, as eventuais pendências funcionais e 
administrativas existentes; “a fim de que possam ser 
sanadas, pois são os próprios membros do MP/GO, 
independentemente de pretensão na movimentação 
da carreira, os maiores interessados em regularizá-
las”, argumenta no documento.

Conquistas 



A DESVINCULAÇãO E A 
PROIBIÇãO DE RETROCESSO

A Operação Lavajato representou um divisor 
de águas no sistema de justiça criminal, 
com o alcance de uma camada social que, 

até então, a ele permaneceu imune. Entretanto, 
em razão dela, o Poder Judiciário e o Ministério 
Público (MP) entraram na “pauta de discussão” do 
Legislativo e do Executivo, que, de forma 
explícita, embora inconfessada, num 
violento atentado à democracia, buscam, 
por meio de alterações legislativas, 
enfraquecer as referidas instituições.

 Dentre tantas outras propostas 
em discussão, encontra-se, em 
tramitação no Congresso Nacional, 
a PEC 62/2016 que, com o discurso 
aparentemente republicano de “garantir 
a autonomia dos entes federativos” 
e “reequilibrar as contas públicas”, 
objetiva alterar o modelo remuneratório 
de membros do Poder Judiciário e do MP, 
baseado na vinculação de subsídios, instituída pela 
PEC 19/1998.

 O discurso oficial, entretanto, esconde o 
real objetivo da proposta: subjugar as referidas 
instituições e submetê-las ao balcão das negociações 
políticas, num evidente atentado à democracia e à 
efetividade dos direitos fundamentais.

 O Poder Judiciário e o MP são as instituições 
a quem, por excelência, foi conferida, pela CF/88, 
a defesa da democracia, da ordem jurídica e 
dos direitos fundamentais. E por essa similitude 
de objetivos e convergência de atuação, deu o 
Constituinte Originário um tratamento isonômico a 
referidas instituições. Todas as garantias atribuídas 
ao Poder Judiciário e ao MP, bem como a seus 
membros, não são privilégios, mas instrumentos para 
a defesa da democracia e dos direitos fundamentais.

 Por consubstanciarem garantias voltadas 
à efetivação dos direitos fundamentais e, em 
consequência, da própria democracia, as garantias 
dos membros do MP e do Poder Judiciários são 
cláusulas pétreas e estão salvaguardadas pelo 
disposto no artigo 60, § 4º, da CF, razão por que 
qualquer proposta de emenda constitucional 
tendente a aboli-las, é inconstitucional.

 O modelo remuneratório instituído a 
partir da EC 19/1998 objetivou concretizar a 
unidade do Poder Judiciário e do MP, imposta 
constitucionalmente, e afastar distorções 
remuneratórias decorrentes do modelo federativo, 
agravadas pelas injunções políticas recorrentes nos 

diversos Estados da Federação, incompatíveis 
com a independência e a autonomia conferida 
às referidas Instituições pelo Constituinte 
Originário, como condição necessária à defesa 
e efetivação dos direitos fundamentais.

Num sistema em que a hegemonia do 
Poder Executivo compromete a independência 
dos demais Poderes do Estado e o sistema 
de freios e contrapesos põe-se a serviço dos 
interesses pessoais dos detentores do poder, a 
vinculação de subsídios, no âmbito do Poder 

Judiciário e do MP representou um necessário 
aperfeiçoamento do sistema constitucional de 
garantias do Estado Democrático de Direito, 

porquanto retirou referidas Instituições do balcão das 
negociações, especialmente remuneratórias, com 
significativo fortalecimento do sistema de garantias 
instituído pela CF.

Nesses quase vinte anos de vinculação de 
subsídios, sensível foi o fortalecimento do Poder 
Judiciário e do MP, perceptível especialmente 
na atuação voltada ao combate à corrupção 
institucionalizada. há vinte anos, não se cogitava 
que altas autoridades da República pudessem ser 
atingidas, como foram pelo Mensalão, pela Operação 
Monte Carlo, pela Operação Poltergeist e por tantas 
outras que ocorreram país afora e, agora, pela 
Operação Lavajato. E, certamente, assim ainda seria, 
não fossem os avanços institucionais indispensáveis 
ao fortalecimento da independência e da autonomia 
do Poder Judiciário e do MP, alcançados, dentre 
outras relevantes medidas, com a vinculação de 
subsídios.

Tal aperfeiçoamento não se constituiu em 
dádiva do Poder Reformador, mas verdadeiro 
cumprimento do dever imposto pela CF/88, pelo 
princípio da proibição de retrocesso social.

O princípio da proibição de retrocesso social tem 
sede material na CF/88, e é haurido do princípio do 

Artigo

Fabiana Lemes 
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promotora de Justiça, 
mestre em Ciências 

Penais pela UFG. 
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Estado Social e Democrático de Direito, da dignidade 
da pessoa humana, da máxima eficácia e efetividade 
das normas de direitos fundamentais, da segurança 
jurídica e da proteção da confiança. Além disso, o 
princípio decorre da imposição constitucional de 
ampliação dos direitos fundamentais, da redução 
das desigualdades sociais e da construção de uma 
sociedade marcada pela solidariedade e pela justiça 
social.

O princípio possui conteúdo positivo e negativo. 
O conteúdo positivo encontra-se no dever de o 
legislador ampliar, progressivamente e de acordo 
com as condições fáticas e jurídicas, o grau de 
concretização dos direitos fundamentais sociais. 
Cuida-se de verdadeira imposição da obrigação de 
avanço social. O conteúdo negativo - subjacente 
a qualquer princípio - refere-se à imposição ao 
legislador de, ao elaborar os atos normativos, 
respeitar a não-supressão ou a não-redução, pelo 
menos de modo desproporcional ou irrazoável, 
do grau de densidade normativa que os direitos 
fundamentais sociais já tenham alcançado. E 
nisso incluem-se as suas garantias. O princípio 
da proibição de retrocesso social é um princípio 
constitucional, com caráter retrospectivo, na medida 
em que tem por escopo a preservação de um estado 
de coisas já conquistado contra a sua restrição ou 
supressão arbitrárias.

A desvinculação dos subsídios dos membros 
do Poder Judiciário e do MP, na atual quadra de 
desenvolvimento social e institucional, representam, 

indiscutivelmente, supressão arbitrária de 
garantias indispensáveis à efetivação dos direitos 
fundamentais, numa flagrante violação ao princípio 
da proibição de retrocesso.

A partir do momento em que referidas garantias 
foram incorporadas ao sistema constitucional de 
garantias dos direitos fundamentais, não podem ser 
suprimidas, nem mesmo por emenda constitucional, 
sob pena de violação ao disposto no artigo 60, § 4º, 
da CF.

Não foi a vinculação de subsídios a razão 
do desequilíbrio das contas públicas, mas, 
dentre outras, as abusivas e antirrepublicanas 
desonerações fiscais, os excessivos gastos em áreas 
não prioritárias, como publicidade, e a corrupção 
institucionalizada.

Num momento de contenção de despesas e 
reequilíbrio de contas públicas, impostos a todos 
os entes da Federação, o argumento de impacto 
nos orçamentos estaduais como justificativa para a 
desvinculação não encontra amparo constitucional 
diante do retrocesso que a desvinculação 
proporcionará para a unidade e a independência do 
Poder Judiciário e do MP, essencial à efetividade do 
sistema de garantias fundamentais.

A PEC 62/2016 representa, em conjunto 
com outras medidas que se orquestram no 
Congresso Nacional, a consolidação de um projeto 
de poder autoritário, baseado, principalmente, 
no enfraquecimento social e das instituições 
democráticas.
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AGMP renova convênio com 
empresa gestora do hot Park

A Associação Goiana do Ministério Público 
(AGMP) renovou o convênio com a 
Companhia Thermas do Rio Quente, 

empresa responsável pela gestão do hot Park e 
Parque Fontes das Águas. Os descontos são válidos 
para os associados da AGMP, seus cônjuges e filhos. 
O contrato foi assinado pelo presidente da AGMP, 

Benedito Torres Neto, e representantes da Thermas 
do Rio Quente.

Os descontos são os seguintes: Para o hot Park; 
35% sobre o valor cobrado no ingresso para adultos e 
para crianças de 5 a 11 anos; e para o Parque Fontes 
das Águas, 55% no valor do ingresso para adulto, e 
53% no ingresso para crianças de 5 a 11 anos. 

Convênios

Clube de vantagens da AGMP amplia 
convênios com a Dynamus para 2017

SAMP firma convênio com clínica 
oftalmológica e ortopédica

A Dynamus Consultoria ampliou o número de 
empresas conveniadas que oferecem descontos para 
os associados da AGMP e da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Conamp). Para 
ter acesso aos descontos oferecidos pela Dynamus, o 
associado deve acessar o site da AGMP (www.agmp.
org.br), fazer o login da intranet e clicar em “Clube 
de Vantagens”.

A parceria proporciona descontos nas seguintes 
empresas: Volvo; Alamo Rent a Car; National Rent 

a Car; Enterprise Rent a Car; Movida Rent a Car; 
Unidas Rent a Car; Magazine Luiza; Vila Galé; Latam 
Travel; Ford; Atlântica hotels; hplus; O Boticário; 
Mundo Apple; Mistral online; ATS Blindados; Fogo de 
Chão Nacional; Mabu hotéis e Resorts; Sala Vip Club; 
Aeroporto JK; farmácias e drogarias que aderiram ao 
Epharma; Drogaria São Paulo; Drogasil; Droga Raia; 
Pague Menos; Panvel.

A Latam Travel aumentou seu desconto de 7 
para 10%, e a Polishop de 10 para 20%.

O Serviço de Assistência Médica aos Membros 
do Ministério Público (SAMP/AGMP) apresenta 
aos beneficiários mais dois novos convênios. O Lio 
hospital de Olhos, e o Centro de Traumatologia e 
Ortopedia (CTO) passam a integrar a rede de clínicas 
parceiras do SAMP. 

O Lio oferece assistência completa à saúde 
dos olhos: consultas, exames, cirurgias, fisioterapia 
ocular. Ele está localizado na Rua 90, nº 130, Setor 
Sul, em Goiânia. Contato:  (62) 3284-9090. 

O CTO disponibiliza as seguintes especialidades: 
ortopedia, reumatologia, angiologia, pediatria e 
diagnósticos por imagem. Situado na Avenida 
Santos Dumont, nº 836, Bairro Jundiaí, em Anápolis. 
Telefone: (62) 3099-9800. 
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LANÇAMENTOS

Os promotores de Justiça Cléber Masson e Vinícius 
Marçal  lançaram a 3ª edição do livro Crime Organizado. 
O livro foi ampliado com novidades legislativas, 
doutrinárias e jurisprudenciais. Segue nota dos autores 
sobre essa edição:

Após um ano de existência, chegamos à 3ª 
edição do Crime Organizado. A par da meticulosa 
revisão, a obra foi cuidadosamente atualizada e 
ampliada de acordo com inovações legislativas, 
doutrinárias e jurisprudenciais.

Com efeito, trouxemos para o livro os julgados 
mais importantes proferidos pelos Tribunais 
Superiores no âmbito da Operação Lava Jato. 
Analisamos as repercussões da Lei 13.344/2016 (Lei 
do Tráfico de Pessoas) na Lei do Crime Organizado, 
e vice-versa. Abordamos temas ainda pouco 
debatidos pela doutrina, de que são exemplos: a 
reconfiguração cooptada do Estado (infiltração às 
avessas); a instituição do whistleblowing – ao lado 
da prática neigborhood watch e criminal compliance 
– como política preventiva à corrupção; a teoria do 
domínio do fato pelo domínio social como forma 
de responsabilização penal daquele que comanda 
as ações da organização criminosa sem atuar 
como executor dos delitos praticados pela affectio 
criminis societatis; as três gerações probatórias; 
a possibilidade de o pacto premial retratado 

gerar efeitos em prol do colaborador; o acesso a 
dados armazenados em dispositivos móveis e o 
distinguishing entre o hC 91.867-STF, o RhC 51.531-
STJ e oRhC 75.800-STJ; as regras da corroboração 
e a corroboração cruzada desde a clássica lição de 
heleno Fragoso; a legitimidade do Parquet para a 
celebração do acordo de colaboração premiada, o 
relevante papel da Polícia Judiciária nas tratativas 
e a inconstitucionalidade parcial dos §§ 2.º e 6.º 
do art. 4º da Lei 12.850/2013; a visão do STF sobre 
as delações realizadas por presos cautelares; os 
relatórios do Coaf e a quebra de sigilo bancário; as 
seis formas de cessação da operação de infiltração 
etc.

Com esmero, muito estudo e dedicação, 
procuramos melhorar – em metodologia e conteúdo 
– esta obra que vem tendo uma generosa aceitação 
por parte da comunidade jurídica. Rogamos, 
assim, que o nosso trabalho continue servindo ao 
concursando e ao profissional como segura fonte de 
pesquisa sobre a criminalidade organizada.

NOTA À 3ª EDIÇãO

Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais 
O professor Dr. Edilson Mougenot Bon fim abre 

a 3º turma exclusiva aos membros do Ministério 
Público para a Escola de Altos Estudos em Ciências 
Criminais. O curso será ministrado no Instituto 
Brasileiro de Aperfeiçoamento Jurídico (IBAJ). As 
aulas começam no dia 7 de abril e vão até dezembro, 
com uma média de dois encontros por mês.

Para fazer a pré-inscrição, basta enviar e-mail 
para cursos.ibaj@outlook.com, informando nome 

completo, cargo e endereço de contato (e-mail 
e telefone). Em seguida, a organização do curso 
entrará em contato para fornecer as instruções 
para a inscrição definitiva. O IBAJ está localizado 
na Sala São Paulo, Quality Suítes Imperial hall, Rua 
da Consolação, 3555, Jardins, São Paulo-SP. Mais 
informações: http://www.emougenot.com/index.
php/2-uncategorised/77-3-turma-exclusiva-para-
membros-do-ministerio-publico
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A AGMP oferece diferentes atividades físicas 
para os seus associados, para proporcioná-los 
uma vida mais saudável, com acompanhamento 
constante de profissionais qualificados. Escolha 
uma ou mais e venha se exercitar conosco!

ATIVIDADES
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Atividades

Posse na PGJ
Presidente da AGMP, Benedito Torres Neto tomará posse no cargo de procurador-Geral de Justiça de Goiás 

no dia 10 de março, às 17 horas, na sede do Ministério Público. 

Posse na AGMP
O promotor de Justiça Vinícius Jacarandá Maciel assume a presidência da AGMP no dia 10 de março.

Dia das Mães
A AGMP prepara um evento em homenagem ao Dia das Mães, em maio. Próximo à data, divulgará as 

informações aos associados. 

III Torneio Nordeste de Futebol 
Society do Ministério Público 

Associados da AGMP participarão do III Torneio Nordeste de Futebol Society do 
Ministério Público, que acontecerá de 24 a 26 de março em Praia do Forte (Bahia). 
O evento será realizado pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia 
(Ampeb).

happy hour 
Todas as sextas-feiras, o bar da AGMP, administrado pelo Buffet Excelsior, promove 

happy hour à partir das 18 horas, com preços promocionais nos cardápios de bebidas e 
comidas, e atrações musicais. 
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 Sofia Carneiro Melgaço Reis nasceu no dia 3 de janeiro 
de 2017. Ela é filha do promotor de Justiça André Wagner 
Melgaço Reis.

Eleonora Lins Boabaid nasceu no dia 12 de julho de 
2016. Ela é filha da promotora de Justiça Anna Edesa 
Ballatore Holland Lins Boabaid. 

Antônio Albuquerque Ramos Freitas Neto nasceu no 
dia 28 de novembro de 2016. Ele é filho do promotor de 
Justiça Antônio de Pádua Freitas Júnior. 

A AGMP parabeniza os associados que se tornaram pais, e deseja aos seus filhos e às suas 
famílias prosperidade e muita saúde! Confira as fotos enviadas pelos associados à AGMP: 

Nascimentos

A AGMP ampliou a oferta de atividades físicas. As novas modalidades começam em março, na academia 
da sede da AGMP:

 
- Treinamento funcional: terça e quinta-feira, de 8 às 8h50; e de 19h às 19h50.
-  GAP (Glúteo, ABS e Perna): segunda e quarta-feira, de 9h30 às 10h; e de 19h às 19h30.

Para sua saúde




