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União de esforços entre membros do MP de todo o
país resultou na retirada de itens do PLP 257/2016 que
ameaçavam a independência do Ministério Público.

AGMP liderou mobilização em Brasília contra
aprovação do PLP 257/2016 e de outros
projetos que ferem a legitimidade do MP.
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A palavra da Diretoria
Carta aos membros do

Ministério Público
Caros amigos do Ministério Público,

A

data do dia 10 de agosto de 2016 entra para a história do Ministério Público brasileiro como
uma das maiores vitórias alcançadas pela Instituição. Vencemos a batalha contra o Projeto
de Lei Complementar 257/2016, o projeto que denominamos “Juízo Final”, o qual propunha
o fim da independência, autonomia legítima e funcionamento das instituições. Que impediria o
Ministério Público de exercer sua principal função: a de guardião da democracia brasileira.
Nossa vitória, alcançada de mãos dadas, reflete a solidez do Ministério Público, o compromisso
com o trabalho e com a população do nosso país. Orgulha-me e emociona-me olhar para a nossa
caminhada e constatar que a vitória do Ministério Público é fruto de um esforço abnegado,
empreendido por cada membro da nossa Instituição. Honra-me enxergar que a nossa Associação
Goiana do Ministério Público (AGMP) foi importantíssima na derrubada dos itens do PLP 257 que
afrontavam a independência do MP. Prova incontestável foi dada no ato público que fizemos em
Brasília no dia 8 de agosto, onde nossa comitiva foi a maior de todos os estados.
Foram inúmeras idas a Brasília, reuniões com deputados e com ministros, dias e noites
voltados ao combate na Câmara dos Deputados, ao acompanhamento de perto da tramitação do
PLP 257. Foram inúmeros os brados, a vigília e a luta incessantes pela preservação do nosso bem
maior: a independência para trabalhar no combate à corrupção e em defesa da democracia e de
cada cidadão brasileiro.
É certo que nossa trajetória contabiliza grandes vitórias, como a derrubada da PEC 37,
mas ouso dizer que a vitória sobre o PLP 257 foi ainda maior, pois conseguimos juntos impedir a
destruição das instituições e manter inabalável nosso direito de trabalhar pelo exercício pleno da
democracia.
Caros amigos, tenhamos orgulho do nosso brado e da nossa história. Somos protagonistas
da independência do Ministério Público. Que continuemos a caminhar de mãos dadas, vencendo
batalhas e mostrando que a união pelo bem da democracia e dos cidadãos sempre renderá vitória.
Registro agradecimentos a todos os colegas do Ministério Público do país nas pessoas da
presidente da CONAMP, Norma Cavalcanti; do presidente do CNPG, Rinaldo Reis Lima, promotores
de Justiça e deputados federais de Goiás que nos ajudaram.
Viva o Ministério Público brasileiro! Viva a democracia!

Benedito Torres Neto
Presidente da AGMP

3

PLP 257/2016

Dr. Benedito Torres Neto participa de reunião da CONAMP contra o PLP 257/2016.

Ministério Público obtém vitória contra PLP 257/2016

A
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mobilização de representantes do Ministério
Público e da magistratura de todo o país
culminou na retirada de itens do PLP
257/2016 (dívida dos estados) que ameaçavam
a independência das instituições. O projeto foi
aprovado na Câmara dos Deputados, mas com a
supressão dos artigos que feriam a legitimidade
do MP. Para o presidente da Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP), Dr. Benedito Torres Neto,
trata-se de uma das maiores vitórias da história do
Ministério Público. A matéria foi aprovada por 282
votos a 140, na forma de uma emenda substitutiva
oferecida pelo relator, deputado Esperidião Amin (PPSC). O texto segue agora para o Senado Federal.
Durante meses o presidente da AGMP
acompanhou, em Brasília, a tramitação do PLP
257/2016 e buscou, junto a membros do Ministério

Público de todo o país, a derrubada do projeto ou a
retirada dos itens que ameaçavam a independência
das instituições. Representando a AGMP, Dr. Benedito
Torres Neto participou de inúmeras reuniões em
Brasília promovidas pela Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (CONAMP), e
recorreu a parlamentares goianos e a ministros para
solicitar apoio contra o PLP 257/2016.
No dia 8 de agosto, ele participou de grande
mobilização em Brasília acompanhado por comitiva
de 26 promotores de Justiça de Goiás. A AGMP
se destacou por ser a maior comitiva de todos
os estados. O ato em defesa da independência e
valorização do Ministério Público e da magistratura
foi organizado pela Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público da União
(Frentas).

Mobilização em Brasília contra projetos que ameaçam a
independência do Ministério Público.

Pedido de apoio ao ministro do STF, Lewandowisk, contra
as propostas que ferem a legitimidade do MP.

A mobilização teve início na Câmara
dos Deputados. No auditório Nereu Ramos,
representantes do Ministério Público de todo o país
debateram projetos que tramitam no Congresso
Nacional que prejudicam a independência e o
funcionamento do Ministério Público de trabalhar no
combate à corrupção e em defesa da democracia e
dos cidadãos brasileiros. Presidentes de associações
nacionais do MP afirmaram que não iriam esmorecer
da luta pela independência da Instituição.
Alegaram que projetos como o PLP 257/2016
(dívida dos estados) e o PLS 280 (que altera a Lei
de Abuso de Autoridade) prejudicam não só o MP e
o Judiciário, mas os trabalhadores brasileiros. Em
entrevista à imprensa, o Dr. Benedito Torres afirmou
que o MP está muito unido pelo propósito de impedir
a destruição do trabalho legítimo das intuições. “Nós
precisamos trabalhar em prol da sociedade. O apoio
a instituições como o Ministério Público faz com que
a democracia se fortaleça”, afirmou.

O ato recebeu o apoio de deputados, que
discursaram em defesa do MP. Onyx Lorenzoni
(DEM/RS), Joaquim Passarinho (PSD/PA), Valtenir
Pereira (PMDB/MT), Gonzaga Patriota (PSB/PE),
João Castelo (PSDB/MA), Rogério Rosso (PSD/DF) e
Carmem Zanotto (PPS/SC) se manifestaram a favor
da luta.
Após o debate, os participantes do ato foram ao
Supremo Tribunal Federal entregar um documento
ao ministro Ricardo Lewandowisk (leia anexo), por
meio do qual solicitaram apoio contra os projetos
que tramitam na Câmara e no Senado e que, se
aprovados, fragilizarão o trabalho do Ministério
Público e da magistratura. Lewandowisk elogiou
a união da Instituição e se comprometeu a ler o
documento com muita atenção.
Em seguida, o Dr. Benedito Torres e a comitiva
de promotores de Justiça de Goiás foram recebidos
pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, a quem
reiteraram o pedido de apoio à causa.

Presidente da AGMP, Benedito Torres Neto pede apoio ao
deputado federal Jovair Arantes contra PLP 257/2016.

Comitiva de Goiás, composta por 26 promotores de
Justiça, foi a maior na mobilização em Brasília.

AGMP pede apoio do ministro do STF, Luís
Roberto Barroso, à luta pela independência do MP.

Colegas do MP conversam com o ministro
Luís Roberto Barroso.
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Comemoração

AGMP celebra aniversário de

com associados e familiares

A

Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) completou 49 anos de trabalho em
defesa dos direitos dos membros do Ministério Público de Goiás. A comemoração
aconteceu no dia 2 de setembro, com um happy hour que reuniu mais de 250 pessoas,
entre associados e familiares. A cantora Cejane Verdejo animou a festa com sua banda.
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Happy hour de comemoração dos 49 anos da AGMP.

Cejane Verdejo e banda animam a festa.

Diretora de Comunicação da AGMP, promotora
Leila acompanhada de colegas associados.

Presidente da AGMP, Benedito Torres Neto
ao lado de sua esposa Renata e associados da AGMP.

PAE

PAGAMENTO DA PAE:

mais uma vitória da AGMP
Caros associados,

C

omo os senhores têm acompanhado, a
Associação Goiana do Ministério Público
(AGMP) tem comunicado aos seus associados
cada passo dado em relação à questão do pagamento
da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE
2000/2002). É importante anotar que a ação foi
protocolizada pelo então presidente da AGMP, Alencar
José Vital. Esta administração e a anterior muito
fizeram para que tivéssemos as vitórias almejadas,
tanto no primeiro, quanto no segundo graus.
Nesse contexto, cabe enaltecer também o
trabalho da nossa assessoria jurídica. Sabe-se que não
existe qualquer matéria Constitucional a ser debatida
e que a discussão no Tribunal cingiu-se à indagação
se havíamos ou não recebido anteriormente tais
valores. Superada essa questão, como guardiã dos
interesses dos membros do Ministério Público, a
AGMP requereu o pagamento administrativo, como
segue adiante.
É bem verdade que a simetria pela qual lutamos

ainda está bem distante do que desejamos e chegará,
pelo menos com relação a PAE, com alguns anos
de atraso, ao final do seu pagamento. Importante
destacar que o Tribunal de Contas já efetuou o
pagamento desse benefício aos seus integrantes.
Cumpre também lembrar que o pagamento foi
deferido em 52 parcelas e que, portanto, o anúncio
feito pela PGJ refere-se apenas ao início do
pagamento.
Com certeza administrações futuras deverão
abreviar esse período, que seria de mais de quatro
anos. Assim, como sempre, a AGMP continuará
na luta pela efetividade da simetria: seja o abono
variável, o auxilio-livro, a URV, a diferença do auxíliomoradia e a diferença do auxilio-alimentação.
Estamos longe da simetria, mas a luta continua!
Embora tardiamente, o reconhecimento do direito ao
pagamento da PAE 2000/2002 representa uma vitória
da AGMP, resultado de muita luta, acompanhada dia a
dia por cada um de vocês!
Diretoria da AGMP.

AGMP requereu em maio pagamento da PAE
No mês de maio, a Associação Goiana
do Ministério Público (AGMP) requereu
administrativamente à Procuradoria Geral de
Justiça (PGJ) o pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE) referente ao período aquisitivo
de setembro de 2000 a 16 de agosto de 2002; nos
termos do que foi reconhecido pela Magistratura,
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pelas
demais carreiras que têm em comum a simetria
remuneratória prevista em lei.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJ-GO), por meio da 1ª Câmara Cível, julgou
improcedente o pedido do Estado de Goiás e
manteve a sentença de primeiro grau favorável a
AGMP.
A AGMP solicitou pagamento imediato,
alegando que o Tribunal de Justiça já havia
reconhecido e vinha pagando mensalmente os
membros da magistratura goiana, além de não ter
efeito suspensivo.

TJ rejeita embargos da PGE contra a AGMP relativos a PAE
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por
meio da 1ª Câmara Cível, julgou improcedente por
unanimidade os embargos declaratórios interpostos
pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE)
contra a Associação Goiana do Ministério Público
(AGMP), relativo ao pedido de pagamento da Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE) de setembro

de 2000 a 16 de agosto de 2002. O relator foi o
desembargador Luiz Eduardo de Souza. Devido à
decisão do TJ, o presidente da AGMP, Dr. Benedito
Torres Neto afirma que irá reiterar imediatamente à
Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) o pagamento da
PAE referente a 2000/2002, pois havia previsão inicial
de inclusão na folha de setembro; o que não ocorreu.

7

REQUERIMENTO

AGMP requer a PGJ pagamento da URV

A

AProcuradoria-Geral de Justiça (PGJ) não
conheceu o pedido da Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP) de incorporação
da Unidade de Valor Real (URV) no vencimento dos
membros do Ministério Público, nos mesmos termos
do que foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás
(TJ-GO) aos magistrados.
O pleito de simetria foi indeferido sob o
argumento de que havia litispendência em
requerimento formalizado na gestão do então

presidente da AGMP, Dr. Alencar Vital.
Assim, a AGMP apresentou pedido de
reconsideração no qual salienta que, em
procedimento de jurisdição voluntária na via
administrativa não cabe litispendência, ponderando
que este último pedido foi originado de decisão
recente do TJ. Por fim, reiterou a necessidade
de deferimento do pagamento da URV, já que,
independentemente de qual seja a administração da
AGMP, o direito dos associados deve prevalecer.

AGMP requere a PGJ pagamento de auxílio-moradia a
membros do MP casados entre si ou com magistrados
A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) requereu
à Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) o pagamento do auxíliomoradia aos membros do Ministério Público casados entre si e
com membros da Magistratura, retroativo ao que foi pago antes
de setembro de 2014. A AGMP argumentou, no requerimento,
que é legítimo o pagamento do auxílio-moradia aos membros
do MP casados entre si e com membros da magistratura sem
qualquer restrição, tendo em vista a observância aos princípios
constitucionais da legalidade e da igualdade.

Presidente da AGMP preside mesa no 5º Congresso
Nacional do Ministério Público Democrático
O presidente da Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP), procurador de Justiça
Dr. Benedito Torres Neto, presidiu em agosto
mesa de debates no 5º Congresso Nacional do
Ministério Público Democrático (MPD). O tema
central abordado pelo Congresso foi a relação entre
Ministério Público e sociedade. O evento reuniu
pessoas renomadas do meio jurídico.
Benedito Torres comandou a mesa de debates
com o seguinte tema: “Defendemos a cidadania.
Somos cidadãos plenos? Como defender o regime
democrático sem plena democracia interna? MP e
participação política”. Segundo o MPD, a intenção
foi promover discussão aprofundada sobre as
atividades desempenhadas pelo Ministério Público
brasileiro, e as formas de aprimoramento de sua
atuação junto à sociedade.
O evento reuniu 48, dentre eles conceituados
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nomes das ciências sociais e política. Os expositores
foram divididos em 12 mesas de debates, em uma
discussão interativa com o público. Mais de 300
promotores e procuradores de Justiça de todo o país
participaram do evento.

Requerimento

AGMP solicita a PGJ pagamento
retroativo do auxílio-alimentação

A

Associação Goiana do Ministério Público
(AGMP) requereu à Procuradoria Geral
de Justiça (PGJ) o pagamento do auxílioalimentação referente ao período de 19 de maio de
2004 a 31 de dezembro de 2012, acrescidos de juros
e correção monetária a partir do vencimento de
cada parcela.
A AGMP ressalta que o auxílio-alimentação é
direito garantido aos servidores públicos federais,
por meio da Lei nº 8.460/62 e Decreto Presidencial
nº 3.887/2001, estendido aos membros do Ministério
Público e, nos termos da Resolução nº 133, de

21/06/2011, do CNJ, reconhecido, por simetria, à
magistratura nacional.
Destaca que o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJ-GO) declarou o direito dos magistrados
goianos de receber de forma retroativa o auxílioalimentação relativo ao referido período, e que,
portanto, igual tratamento deve ser dado aos
membros do Ministério Público goiano, sob pena
de se violar o principio da Simetria, que garante
ao membro do Ministério Público equivalência
remuneratória com os membros da magistratura do
Estado de Goiás.

Feijoada da AGMP reúne
mais de 250 associados e familiares
Mais de 250 pessoas, dentre associados e servidores da Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP) participaram da feijoada com samba na sede da AGMP no
último sábado (9). A banda Heróis de Botequim animou o evento,
1

1
2

1 - Evento reuniu associados e seus familiares
2 - Convidados curtem o som da banda Heróis de Botequim
3 - Banda Heróis de Botequim se apresentou na feijoada

3
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Festa Junina

Associados doaram alimentos não perecíveis que foram repassados a instituições de caridade.

AGMP faz festa junina solidária
e arrecada 200 quilos de alimentos

A

Associação Goiana do Ministério Público
(AGMP) realizou no dia 24 de junho sua
Festa Junina Solidária. Foram arrecadados
200 quilos de alimentos não perecíveis, entregues a
Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado
de Goiás (AAVCEG) e a um grupo de voluntários que
atende famílias carentes da periferia de Senador
Canedo, coordenado pela promotora de Justiça Drª
Renata Miguel Lemos.
A AAVCEG é uma instituição sem fins
lucrativos que auxilia, há 11 anos, vítimas de câncer
que se tratam em Goiânia na rede pública de
saúde, de forma a suprir necessidades que não são
atendidas pela rede pública de saúde. “Embora não
tenham que pagar pelo tratamento contra o câncer,
muitas famílias têm dificuldades para se alimentar,
obter suplementos especiais, medicamentos, pois
possuem recursos limitados. A AAVCEG tenta suprir
ao máximo essas necessidades. Nós mantemos
a instituição exclusivamente com doações que
recebemos”, explica a coordenadora Flávia Belchior.
Atualmente, a AAVCEG atende a 80 famílias
com cestas básicas mensais. Oferece, também,
suplementos especiais e medicamentos, sempre
que consegue obtê-los por meio de campanhas de
doações. “Primeiro, o paciente tentar conseguir o
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Promotora de Justiça Renata Miguel Lemos doou alimentos
a famílias carentes da periferia de Senador Canedo.

medicamento na rede pública. Caso ele não consiga,
nós fazemos uma campanha para tentar obter esse
medicamento”, esclarece Flávia. A AAVCEG está
localizada na Rua 12 A, Número 75, Setor Aeroporto.
A promotora Renata realiza, com um grupo
de voluntários, trabalho de assistência a famílias
carentes da periferia de Senador Canedo há três
anos. Atualmente, o grupo faz doações mensais de
cestas básicas a 20 famílias.

Combate à corrupção

Promotores de Justiça de Goiás integram
Associação Nacional do MP de Combate à Corrupção

O

Ministério Público passa a atuar por meio de
mais uma frente de combate à corrupção. Na
última sexta-feira (26), durante o 1º Encontro
do Ministério Público de Combate à Corrupção,
em São Paulo, foi criada a Associação Nacional
do Ministério Público de Combate à Corrupção
(AMPCOC), com intuito de fortalecer e respaldar a
atuação dos membros do MP.
A Associação, cuja diretoria já está definida,
terá sede própria em São Paulo. O presidente
eleito é o procurador de Justiça de São Paulo
Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. Promotores
de Justiça associados à Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP) integram a diretoria da
AMPCOC. São eles: Drª Fabiana Lemes Zamalloa
do Prado (eleita diretora de Produção Científica);

Meios de
comunicação
do associado.

Drª Renata Dantas de Morais e Macedo (diretora
de Comunicação e Eventos), e Drª Marlene Nunes
Freitas Bueno (diretora de Defesa de Prerrogativas).
O promotor de Justiça Fernando Krebs é o vicepresidente da Região Centro-Oeste.
Segundo a Drª Fabiana Zamalloa, a AMPCOC
fará estudos e pesquisas relacionadas ao combate
à corrupção, articulará com os tribunais com
objetivo de fortalecer as teses do Ministério Público e
buscará defender os membros do MP de retaliações
recorrentes. “É um trabalho abrangente a tudo
que envolva e possa fortalecer a atuação do MP no
combate à corrupção. Nós já aprovamos o estatuto
da AMPCOC e vamos registrar a Associação”,
declara. Ela informa que cada regional do MP terá
uma vice-presidência da AMPCOC.

Artigo

O Suplício da vítima

A

Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da
o longo do tempo a posição da vítima de
Resolução nº 40/34, de 29 de novembro de 1985.
crimes variou do protagonismo máximo,
A ideia de redescobrir a posição da vítima partiu
como na época da vingança privada e depois
do próprio conceito, então valorizado e alargado,
da justiça privada quando o limite visível era a
que na mencionada Resolução nº 40/34 transita
proporção do mal sofrido, ao ocaso no processo penal
no sentido de entender-se por vítima “as pessoas
da era moderna, que progressivamente esvaziou a
que, individual ou coletivamente, tenham sofrido
posição da vítima até o ponto de ser ela apenas o
um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua
sujeito passivo, quiçá uma peça marginal, incômoda
integridade física ou mental, um sofrimento
e esquecida pelo Estado dentro do
de ordem moral, uma perda material,
contexto do delito e do processo penal.
ou um grave atentado aos seus direitos
Durante este caminho percorrido de
fundamentais, como consequência de atos
evolução do processo penal, ao contrário
ou de omissões violadores das leis penais em
do acentuado declínio da posição da
vigor num Estado membro, incluindo as que
vítima, o autor de crime foi erigido ao
proíbem o abuso de poder”. E mais, “uma
trono de sujeito nuclear do processo
pessoa pode ser considerada como
penal, sendo que o resto precisa gravitar
‘vítima’, no quadro da presente
em torno dele. Todavia, não quero me
Carlos Alexandre
Declaração, quer o autor seja ou
ater à figura do réu para não abrir
Marques é promotor
não identificado, preso, processado
parênteses que não pretendo fechar, até
de Justiça.
ou declarado culpado, e quaisquer
porque o problema não está nos direitos
que sejam os laços de parentesco
e garantias que o acusado merece ter, mas no
deste com a vítima. O termo ‘vítima’
desequilíbrio na balança.
inclui também, conforme o caso,
Aliás, é uma tragédia como geralmente a
a família próxima ou as pessoas
vítima de delito ainda é tratada no nosso sistema
a cargo da vítima direta e as
processual penal e no cotidiano da Justiça Criminal:
pessoas que tenham sofrido
dispensada de oitiva; tomada como informante;
um prejuízo ao intervirem para
raramente é intimada quando um inquérito policial
prestar assistência às vítimas
ou TCO é arquivado, nem da sentença definitiva;
em situação de carência ou para
às vezes obrigada a prestar declarações na frente
impedir a vitimização”.
do algoz dela; aglomeram-se todos, agressores e
Na esteira dessa doutrina
ofendidos, no mesmo corredor antes da audiência;
de revalorização da vítima,
se não comparece, não raro acaba sendo intimada
foram editadas aqui as Leis nº
com condução coercitiva; se sofre dano pessoal
11.690/2008 e 11.719/2008, sendo
ou patrimonial geralmente fica no prejuízo. Órfã
que a primeira reconheceu
do interesse estatal, experimenta a chamada
o direito da vítima sobre as
sobrevitimização ou vitimização secundária; fora
comunicações de atos processuais,
a demora para a sentença definitiva, que gera a
concedeu espaço reservado antes
sensação de injustiça e impunidade. Em suma, vida
da audiência e tratamento multidisciplinar
de vítima de crime no Brasil não é nada fácil!
a critério do magistrado, e a segunda incluiu
Porém, certo é que aos poucos o clamor
a reparação dos danos na sentença penal
indignado das vítimas daqui e de outros lugares
condenatória.
cresceu (junto com o aumento da criminalidade)
Para não escapar do mover da história, o projeto
e sensibilizou instituições e formadores de opinião
do novo Código de Processo Penal (Projeto de Lei
jurídica, reclame tal que resultou num primeiro
n° 8045/2010) também tenta revitalizar a figura
e significativo avanço que foi a “Declaração dos
da vítima no Título V, chamado “Dos Direitos da
Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da
Vítima”, artigos 90 a 92. Só que fica a impressão
Criminalidade e de Abuso de Poder”, adotada pela
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que o faz de forma constrangida, quase a pedir
desculpas ao acusado pelas concessões feitas ao
ofendido. Não ousa e nem vai muito além do que já
existe, conquanto melhore um pouco a condição da
vítima como sujeito no processo penal (assistente
e parte civil). É o que se extrai pelo enunciado
que assegura à vítima prestar declarações em dia
diverso do estipulado para a oitiva do suposto autor
do crime ou aguardar em local separado até que o
procedimento se inicie; ou quando se lhe garante
receber assistência financeira do Poder Público.
O referido projeto faz sim uma pequena correção
na balança, mas o desequilíbrio continua evidente.
Pessoalmente, torço inclusive para que o projeto seja
substituído por outro que venha descontaminado
da disputa por nichos de poder entre os atores do
sistema, cujo antagonismo e necessidade afirmativa
inspiram capítulos inteiros.
Penso que melhor seria se observássemos os
nossos irmãos portugueses e as normas prescritas no
“Estatuto da Vítima” (Lei nº 130/2015), consectário
da Diretiva 2012/29/EU do Parlamento Europeu e
do Conselho. O Estatuto, desde logo, afirma que a
intervenção junto da vítima está limitada ao respeito
integral da sua vontade. Proporciona-se à vítima
o reembolso das despesas efetuadas em resultado
da intervenção dela no processo penal. Também,

garante-se o apoio psicossocial, por determinação do
Ministério Público, durante a fase de inquérito. Mais:
é direito, friso, direito, da vítima obter uma decisão
relativa à indenização por parte do autor do crime,
dentro de um prazo razoável.
A vítima tem direito de ser ouvida em ambiente
informal e reservado, evitada a repetição e com
condições de prevenir a vitimização secundária.
Além disso, o Estatuto põe em posição destacada
a vítima especialmente vulnerável, tida como
aquela pessoa fragilizada em razão da idade,
do estado de saúde ou de deficiência, ou que
tenha sofrido consequências graves no equilíbrio
psicológico ou nas condições de integração social,
presumindo-se nesta última condição as vítimas de
criminalidade violenta. O juiz, a requerimento da
vítima especialmente vulnerável ou do Ministério
Público, poderá ouvi-la no decurso do inquérito
para memória futura, isto é, para ser tomado em
conta quando do julgamento. A vítima reconhecida
como especialmente vulnerável tem direito a portar
documento comprovativo da referida condição, para
acesso a tudo que lhe é assegurado.
Enfim, vamos refletir nisto: no suplício da
vítima e na melhor forma de equilibrar a balança dos
sujeitos envolvidos no delito e no processo penal. A
oportunidade de um novo Código de Processo Penal
precisa ser aproveitada sem as paixões das querelas
corporativas. E que Foucault me desculpe por tomar
de empréstimo a ideia do suplício.

VÍTIMA

X JUSTIÇA
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Palavra do Associado

50 anos vividos no Ministério
Público e na AGMP

I

ngressei no Ministério Público em junho de 1966;
a adequar a autonomia conquistada à legislação
portanto, há 50 anos. As primeiras comarcas
estadual.
foram: Vianópolis, Petrolina de Goiás e São Luís
Em Goiás, somente a partir de 1991, foi
de Montes Belos. Referidas comarcas, como tantas
formada a primeira lista tríplice para a escolha
outras, não possuíam fóruns, e tanto os juízes como
do procurador-geral de Justiça. Participei de três
os promotores e oficiais de cartórios trabalhavam em
eleições, sendo, em todas elas, a mais votada. Porém,
casas alugadas sob precárias condições.
em apenas uma fui escolhida pelo governador para
Quando das temporadas, os júris eram
exercer o cargo de 1993 a 1995.
realizados em colégios, que tinham suas aulas
Fui eleita, com orgulho, presidente da
suspensas para que pudéssemos trabalhar. Nas
Associação Goiana do Ministério Público (AGMP)
citadas comarcas faltavam hotéis ou pensões, e
em 1992, período em que, no movimento com a
a hospedagem era feita em quartos
classe, lutei pela paridade salarial com a
alugados em casas particulares. A
magistratura, alcançada quando ocupei
energia elétrica era garantida por
o cargo de procurador-geral de Justiça.
geradores até às 22 horas, quando a
Ainda na minha administração como
escuridão passava a ser total.
procuradora, conseguimos a doação do
O salário do promotor de Justiça
terreno onde hoje está a sede do Ministério
era ínfimo. Chegamos a receber o que o
Público. Acompanhei a elaboração do
juiz pagava de imposto de renda. Mesmo
projeto e a construção da obra até sua
assim, nunca procurei concurso para
inauguração, em 1998.A AGMP foi criada
outras carreiras, pois o meu ideal sempre Nilma Maria Naves
um ano depois que ingressei no Ministério
D
ias do Carmo
foi o Ministério Público.
Público, em 1967. Tenho orgulho de ter
Ex-procuradora4º parágrafo: O Ministério
participado de toda sua história, desde a
geral de Justiça e
Público era subordinado ao Poder
fundação. Lembro-me que a primeira reunião
ex-presidente da
Executivo até a Constituição de
foi feita em uma sala cedida no fórum, que
AGMP.
1988. As nomeações e promoções dos
ficava ao lado do Palácio das Esmeraldas. Lá,
promotores e procuradores de Justiça,
foi eleita a primeira diretoria da AGMP, que já
e do procurador-geral de Justiça eram
anunciava entre suas lutas uma sede própria.
feitas pelo governador do Estado;
Foram as associações do Ministério
sendo que o procurador-geral poderia ser alguém
Público que, unidas, conseguiram garantir
fora da carreira. Quando o promotor contrariava
autonomia e independência para a Instituição.
os interesses de qualquer político na comarca que
Hoje assisto com satisfação a uma gestão
atuava, era transferido logo para outra cidade.Tal
eficiente, que ampara os promotores e procuradores
situação foi mantida até a Constituição de 1988,
de Justiça, oferecendo-lhes, dentre os benefícios,
quando, por intenso trabalho do Ministério Público
um dos melhores planos de saúde do Estado. Vejo
nacional, por meio das associações criadas em
o trabalho dos associados sempre respaldado pela
todos os estados, o Ministério Público passou a ter
nossa Associação, e posso dizer que tenho orgulho
independência. Depois da Carta de 1988, passamos
de ter ajudado a AGMP a chegar até aqui.

14

PLS 280/2016

AGMP empreende luta contra
aprovação do PLS 280/2016

O

projeto de lei do Senado Federal nº 280/2016
trata de alterações à Lei de Abuso de
Autoridade. Em tramitação na Casa, a
proposta contém restrições e punições ao trabalho
desempenhado pelo Ministério Público e Poder
Judiciário em defesa dos cidadãos brasileiros e no
combate à corrupção.
As medidas punitivas dizem respeito à
interpretação e aplicação das leis pelos membros
do MP e do Judiciário, de modo que ambas as
instituições perderão a independência e autonomia
para atuar em defesa dos direitos dos cidadãos e,

principalmente, no combate à corrupção. A proposta
ameaça a legitimidade das instituições de atuar
contra a corrupção por meio de operações como a
Lava Jato.
A Associação Goiana do Ministério Público
(AGMP) tem lutado contra a aprovação do
PLS 280/2016 por meio de atos em defesa
da independência do MP e mobilizações em
Brasília. A AGMP também realiza campanha de
conscientização e pedido de apoio nas redes sociais,
e conclama todos os associados para participarem
da luta.
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LANÇAMENTOS

Promotor lançará livro
para concurso público
O promotor de Justiça João Biffe Júnior lançará em outubro
a obra “Terminologias e Teorias Inusitadas Para Concursos
Públicos”, escrita em parceria com o delegado de Polícia Joaquim
Leitão Júnior, sob a coordenação do professor Cleber Masson.
“Sabe aquela teoria, de qualquer ramo do Direito, que já
caiu em concurso público e você nunca tinha ouvido falar?
Certamente você encontrará a resposta nesse livro, que será
lançado nos próximos dias”, afirma o Dr. João Biffe.

Promotor lança terceira edição do
livro Manual de Criminologia
A terceira edição do livro Manual de Criminologia chegou às livrarias
em setembro. Dr. José César atua em promotorias criminais há 18 anos.
Em setembro, ele lançará a segunda edição de outra obra de sua autoria,
que aborda a culpabilidade no sistema de dosimetria sob uma perspectiva
dos direitos fundamentais.

Caros associados,
Faz parte do trabalho da AGMP divulgar as ações dos nossos associados. Se você coordena ou integra um
projeto e deseja divulgá-lo, entre em contato conosco.
Nossos canais de comunicação (site e redes sociais) estarão à disposição.
A assessoria de comunicação é também responsável por propagar nossas ações na imprensa.
Compartilhem conosco projetos, cursos, palestras, artigos, ações em geral para que possamos veiculá-los em
nossos canais ou nos veículos de comunicação externos.
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EMENDAS

AGMP propõe emendas à Resolução do
Sistema de Plantão dos membros do MP

C

om intuito de assegurar ao promotor
de Justiça compensação e indenização
equivalentes à responsabilidade de suas
funções no que diz respeito ao sistema de plantão
dos membros do Ministério Público, a Associação
Goiana do Ministério Público (AGMP) protocolou
emendas à Resolução do Sistema de Plantão.
No documento, assinado pelo presidente
da AGMP, procurador de Justiça Benedito Torres
Neto, a instituição aponta falhas na resolução que,
conforme argumenta, impõe aos promotores de
Justiça injusta limitação ao direito de descanso e à
compensação.
A AGMP observa, ao relator da Resolução do
Sistema de Plantão, a necessidade de reformular
alguns pontos do documento de modo a criar
mecanismos adequados para não gerar prejuízo

físico, emocional e também financeiro aos
integrantes da Instituição. A Associação atenta
que é preciso aplicar, nesse caso, os princípios da
razoabilidade e da equidade.
“(...) Tanto a atividade de execução específica
(judicial ou extra) ou a espera e sobreaviso
devem ser objeto de regulamentação digna e que
demonstre retribuição do Estado ao empenho de
cada um dos Promotores de Justiça em plantão (...)”,
alega, no texto, em que apresenta uma série de
medidas justas à resolução, de forma a respeitar e a
valorizar os membros do Ministério Público.
O relator da matéria no Colégio de Procuradores
de Justiça, Dr. Paulo Prata, colocou a matéria em
pauta para julgamento na última sessão; mas ela
foi retirada pelo procurador-geral de Justiça para
melhor análise sobre o sistema de plantão.

SINARM terá horário de atendimento
aos membros do Ministério Público
A Polícia Federal de Goiás disponibiliza, desde agosto,
horário de atendimento específico aos membros do Ministério
Público no Sistema Nacional de Armas (SINARM). Promotores
e procuradores de Justiça poderão recorrer ao SINARM para
pedido de autorização e registro de armas de segunda
à quinta-feira, das 16 às 18 horas. A Associação
Goiana do Ministério Público (AGMP) informa que
é possível flexibilizar o horário aos promotores do
interior do Estado também na sexta-feira, caso
seja necessário, e se coloca à disposição para
auxiliá-los. Basta entrar em contato com o
gerente administrativo da AGMP, Frederico.
A superintendência regional da PF está
localizada na Av. Edmundo Pinheiro de
Abreu, nº 826, Setor Bela Vista.
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Atividades
IV Copa Centro-Oeste
de Futebol Society do MP
Associados da AGMP participarão da IV Copa
Centro-Oeste de Futebol Society do Ministério Público,
entre os dias 7 e 9 de outubro na sede da Associação
em Brasília. Também participarão do torneio membros
do MP do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Tocantins.

Confraternização dos aposentados

A AGMP oferecerá um almoço de confraternização para os aposentados no dia 29 de
outubro (sábado), a partir de meio dia, na sua sede.

Homenagem

A AGMP parabeniza os associados que se tornaram pais neste ano, e deseja aos seus
filhos e às suas famílias prosperidade e muita saúde! Confira as fotos enviadas dos
associados para a AGMP:

Antônio dos Reis
Camargo nasceu no dia
30 de março de 2016.
Ele é filho do promotor
de Justiça Heráclito
D’Abadia Camargo.

Otávio Araújo Meireles
nasceu no dia 25 de
setembro de 2016. Ele
é filho do promotor de
Justiça Luciano Miranda
Meireles.

Guilherme Nóbrega
Ferraz Neubauer nasceu
no dia 11 de fevereiro
de 2016. Ele é filho da
promotora de Justiça
Denise Nóbrega Ferraz

Heitor Vilaça Gonçalves
nasceu no dia 6 de
setembro de 2016. Ele
é filho do promotor de
Justiça Tiago Santana
Gonçalves.

Otávio Fernandes Mendonça Zumas nasceu no dia 3 de
janeiro de 2016. Ele é filho da promotora de Justiça Camila
Fernandes Mendonça.

Esther Marques Oliveira do Amaral nasceu no dia 20
de março de 2016. Ela é filha da promotora de Justiça
Tamara Cybelle Marques Oliveira do Amaral.
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Aniversariantes
OUTUBRO

nOVEMBRO

AGUINALDO BEZERRA LINO TOCANTINS............. 01

DALILA NEVES NUNES LEITE.................................. 01

ALUIZIO FERREIRA DA ROCHA................................ 02

.VINICIUS JACARANDA MACIEL............................... 01

AFONSO ANTONIO GONCALVES FILHO................. 02

LUIS FERNANDO FERREIRA DE ABREU.................. 02

RODRIGO FERNANDES CRUZ HUMBERTO............. 03

THERESINHA XAVIER ALVES DA COSTA................ 02

LORENA MENDES....................................................... 03

GRAZIELLY DOS SANTOS RODRIGUES BARROS.... 03

AUGUSTO HENRIQUE MORENO ALVES.................. 03

LUZIA VILELA RIBEIRO.............................................. 03

MELISSA SANCHEZ ITA............................................. 04

EDUARDO ABDON MOURA........................................ 04

MAURICIO GONCALVES DE CAMARGOS............... 05

.BERNARDO BOCLIN BORGES.................................... 05

ANDRE LUIS RIBEIRO DUARTE................................. 06

TANIA DABLE ROCHA DE TORRES BANDEIRA..... 05

WELLINGTON DE OLIVEIRA COSTA....................... 08

.WANIA MARCAL DE MEDEIROS.............................. 05

MARIA CRISTINA DE MIRANDA............................... 08

.ARTHUR JOSE JACON MATIAS................................ 06

RUBIAN CORREA COUTINHO................................... 08

.CACILDO MARTINS FERREIRA................................. 06

JOAO LACERDA JUBE................................................ 09

.MARILDA HELENA DOS SANTOS............................. 06

RENATA MIGUEL LEMOS.......................................... 09

ANA CAROLINA PORTELINHA FALCONI AIRES... 07

HENRIQUE GOLIN....................................................... 09

.LUIS ANTONIO RIBEIRO JUNIOR.............................. 07

FRANCISCO BANDEIRA DE CARVALHO MELO..... 10

MARIA DE FATIMA BELCHIOR M. GUIMARAES.... 08

FERNANDA BALBINOT.............................................. 10

.THIAGO GALINDO PLACHESKI................................ 08

MARILDA HELENA VASCONCELOS........................ 11

.CRISTINA EMILIA FRANCA MALTA......................... 09

MARINA DA SILVA SIQUEIRA................................... 11

.PAULO VINICIUS PARIZOTTO................................... 09

FABIO SANTESSO BONNAS....................................... 11

.SUELENA CARNEIRO C. FERNANDES JAYME....... 09

FABIANO DE SOUSA NAVES...................................... 11

.TITO SOUZA DO AMARAL......................................... 09

EDUARDO SILVA PREGO............................................ 11

WESLEY MARQUES BRANQUINHO.......................... 09

FLAVIO CARDOSO PEREIRA..................................... 12

MARIANA COELHO BRITO........................................ 10

BRUNO SILVA DOMINGOS......................................... 12

.LILIAN CONCEICAO M. DE A. NOGUEIRA.............. 11

MARIZA MARQUES CURADO FLEURY.................... 14

.HELIO CORREA........................................................... 12

LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR.................. 15

.ODILEIA FIORI TOSI................................................... 12

ALEXANDRE JOSE DE ASSIS FOUREAUX............... 15

VERA HELENA OLIVEIRA CAMPOS......................... 12

PAULO RANGEL DE VIEIRA...................................... 16

CASSIUS MARCELLUS DE FREITAS RODRIGUES... 13

SANDRA BEATRIZ FEITOSA DE PAULA DIAS......... 17

.MARLENE NUNES FREITAS BUENO........................ 16

RENATA DE MATOS LACERDA................................. 17

.VAGNER JERSON GARCIA........................................ 16

FABIANA LEMES ZAMALLOA DO PRADO.............. 18

JALES GUEDES COELHO MENDONCA.................... 17

SEBASTIANEY CARVALHO JARDIM........................ 19

.ELVIRA SILVA AGUIAR............................................... 18

NEYLA VELOSO COSTA CARVALHO........................ 19

.EUDES LEONARDO BOMTEMPO.............................. 18

DELSON LEONE JUNIOR............................................ 19

.MARCELO DE FREITAS.............................................. 18

GIULIANO DA SILVA LIMA........................................ 19

ORIANE GRACIANI DE SOUZA................................. 18

TARSILA COSTA GUIMARAES.................................. 19

WALDIR CELESTINO CHAVES.................................. 18

CLAUDIA JARDIM CRUVINEL................................... 21

.MARIA ROCHA DA COSTA........................................ 19

PAULO MIRANDA FERREIRA.................................... 22

.LENIR PEDROSA SOARES CORREIA........................ 20

ALESSANDRA SILVA CALDAS GONCALVES........... 23

.ROBERTO CORREA..................................................... 20

PATRICIA ALMEIDA GALVAO................................... 23

MEIRE CRISTINI ALBANESI...................................... 21

BRUNO BARRA GOMES.............................................. 25

.FABRICIO RORIZ HIPOLITO....................................... 22

ELEUSA FLEURY DE SOUZA...................................... 26

.PAULO EDUARDO PENNA PRADO........................... 23

LEANDRO KOITI MURATA......................................... 27

.ALAIDE CRAVEIRO GOMES DE OLIVEIRA............. 26

JONISY FERREIRA FIGUEIREDO............................... 28

.IONARA DO COUTO OLIVEIRA BORGES CAIADO.28

ALVACYR MORAES PEREIRA.................................... 29

LUIS EDUARDO BARROS FERREIRA........................ 28

MARTA MORIYA LOYOLA.......................................... 30

ALICE DE ALMEIDA FREIRE..................................... 29

MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS............................... 31

.ANA PAULA MACHADO FRANKLIN........................ 29
CAMILA FERNANDES MENDONCA......................... 29
.CRISTHIANO MENEZES DA SILVA CAIRES............. 29
.MARCELO HENRIQUE RIGUETI RAFFA ................. 30
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15 de outubro
dia da criançada
A AGMP realizará no dia 15 de outubro
(sábado), uma programação para
comemorar o Dia das Crianças, com
brinquedos, música, comida e bebida.
A festa começará ao meio dia e se
estenderá até as 16 horas.
Local: BrinkaBoom Buffef
Av T-2, nº 2.374, Setor Bueno

