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A palavra do presidente
AGMP: 50 anos de honrada história

C

om uma admirável trajetória de abnegado trabalho em defesa dos membros do
Ministério Público, a Associação Goiana
do Ministério Público (AGMP) completou, no dia
25 de agosto, 50 anos. Tem muita
história, sabedoria, consistência e
honorabilidade uma instituição que
alcança meio século de luta incessante. E que, ao atingir esse marco
histórico carregado de méritos, aufere do MP e da sociedade goiana
respeito, admiração e confiança.
Motivados pelo propósito de
homenagear os ex-presidentes da
nossa associação pelo denodado altruísmo
com que construíram essa história, celebramos
os 50 anos da AGMP com uma festa na sede
social; com o objetivo de agregar associados e
seus familiares em um momento de resgate da
nossa memória e de sinceros agradecimentos
àqueles que a edificaram com tamanho comprometimento e honradez.
Honra é, sem dúvida, a palavra que cada
presidente que passou pela AGMP carrega no
peito, e que salta à boca sempre que é preciso
responder o significado que a passagem pela
nossa associação imprimiu à sua vida. Coragem
e abnegação, os termos que melhor definem o
que esse trabalho exige. É preciso ter coragem
o tempo todo. Coragem para fortalecer a luta
em defesa dos membros do Ministério Público,
para garantir-lhes tranquilidade, segurança e
bem-estar; para integrar os brados em Brasília
e enfrentar as forças aparentes e ocultas que
ameaçam a nossa instituição; com entrega pessoal nesse esforço.

No momento em que a AGMP completa 50
anos de respeitável história, também afirmo a
minha honra de poder contribuir para o fortalecimento e êxito de suas batalhas na condição
de presidente desta valorosa associação. Destaco, dentre elas, a luta
pela modificação do texto do Projeto
de Lei do Abuso de Autoridade, que
resultou na supressão dos itens que
previam a ação penal privada e o crime de hermenêutica. Foi uma vitória
do Ministério Público e também da
AGMP, obtida graças ao trabalho árduo e constante em Brasília, e ao diálogo com inúmeros parlamentares e diversas
autoridades.
Entretanto, não há êxito sem enfrentamento
com coragem das dificuldades, sem dedicação
integral e esforço conjunto. Esses aspectos devem sempre permear as ações de significativas
instituições que cuidam para que tenhamos
uma sociedade cada vez mais justa e protegida.
A vida é um constante desafio, a exigir de
todos nós o aprimoramento adequado e incessante. Tenho a certeza de que, nos próximos 50
anos, a AGMP não se furtará do seu desafio de
continuar com uma imprescindível atuação em
nossa sociedade. Sempre em busca da garantia
dos direitos, da segurança e do bem-estar dos
membros do Ministério Público, recebendo deles o mérito da reconhecida confiança em seu
trabalho.
Viva os 50 anos da AGMP!
Vinicius Jacarandá Maciel
Presidente
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AGMP celebra 50 anos com emocionante
festa que homenageou seus ex-presidentes
e reuniu 700 associados e familiares
Associação também recepcionou os
15 novos promotores substitutos.
“Nestes 50 anos, só temos de dizer
aos nossos ex-presidentes: foi com a
abnegação de vocês que construímos
nossa história”, afirmou o presidente
Vinicius Jacarandá

U

m evento carregado de emoção, homenagens e história. Assim a Associação
Goiana do Ministério Público (AGMP) celebrou seus 50 anos, no último sábado (26), em
sua sede social. A festa, que homenageou os 14
presidentes que ajudaram a construir a biografia da AGMP, reuniu 700 pessoas: associados,
seus familiares, e também os 15 novos promo-

4

tores de Justiça substitutos e seus convidados.
“Nestes 50 anos, só temos de dizer aos nossos
ex-presidentes: foi com a abnegação de vocês
que construímos nossa história”, afirmou o presidente da AGMP, Vinicius Jacarandá, em discurso.
O momento de homenagens foi iniciado com
a exibição de um vídeo com o depoimento dos
ex-presidentes da associação. Cada um deles
contou um pouco de sua trajetória na AGMP,
e transmitiu o sentimento em relação à celebração dos 50 anos da associação. Presidente
mais antigo, Joaquim Salvador de Moura foi o
primeiro a fazer seu relato, e assim deu início
aos sucessivos momentos de emoção durante
a festa. Dos 14 ex-presidentes da AGMP, quatro já faleceram. Estes foram homenageados in
memorian, e as placas de homenagem foram
entregues aos seus familiares.

Além das placas, os homenageados receberam flores e um licor de pequi. “A AGMP
agradece-lhe pela dedicação, competência e
comprometimento com a construção da nossa
história. Graças a essas virtudes, conseguimos
completar meio século de trabalho sério, abnegado e respeitado pelo Ministério Público e pela
sociedade goiana”, dizia o texto da placa. Os diretores da AGMP acompanharam o presidente
da associação na entrega das homenagens.
Em seguida, a ex-presidente Myrthes de
Almeida Guerra Marques discursou em nome
de todos os ex-presidentes, por ter sido a primeira mulher a presidir a Associação. De forma
detalhada e comovente, ela abordou o legado
deixado por cada uma das gestões; narrou as
dificuldades enfrentadas pelo Ministério Público de Goiás e pela AGMP ao longo de suas
histórias, e deixou uma mensagem de otimismo
e força, exortando os colegas a prosseguirem
firme na defesa dos cidadãos.
Presidente da AGMP, Vinicius Jacarandá

destacou que, o principal aspecto que permitiu a AGMP completar 50 anos de trabalho
respeitado e de bons frutos, foi a abnegação
de seus ex-presidentes, que se dedicaram por
inteiro para que a associação alcançasse esse
patamar. “Essa abnegação os fez viverem intensamente nossa associação. Relegaram outras
ambições a segundo plano para defenderem
nossa instituição ao longo dessa maravilhosa
história. Daí nossa reconhecida têmpera; inquebrantável, sólida e também bela”, enfatizou”,
enfatizou.
Celebrações
Após as homenagens, houve também o momento de recepção aos 15 novos promotores
de Justiça substitutos. Depois, a pausa para
as fotos, quando os ex-presidentes fizeram
um círculo, deram as mãos e vibraram: “Viva a
nossa AGMP! 50 anos de história!”, encerrando
com emoção as homenagens da noite, que foi
animada ao som da Banda Vértize.
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A palavra do aposentado
Discurso da Dr a Myrthes de Almeida Guerra Marques durante a festa de 50 anos da AGMP .
Ela representou os ex-presidentes, por ter sido a primeira mulher a presidir a associação

M

inha estimada família que sempre me
apoiou nesse caminhar pelo Ministério Público.
Inicialmente, agradeço a
Diretoria da AGMP, por seu
Presidente, Dr. Vinicius Jacarandá Maciel, a escolha de
meu nome, no sentido de representar, nesta solenidade,
meus colegas ex-presidentes
de nossa querida agremiação.
Penso que tal designação fincou-se no princípio da antiguidade, posto que outros colegas,
na linha do mérito, cumpririam, por certo, a missão, com aprimorada presteza e sabedoria.
Mas, na suavidade de meu entardecer, concluo ter posto um pequenino tijolinho, modesto
mesmo - mas recheado de ideal por uma sociedade mais humana e justa. Acredito, pois,
não ter sido protagonista, mas coadjuvante daqueles que se empenharam na construção de
nossa entidade de classe que congrega iguais
valores.
Desse modo, curvo-me ao mandato imposto na expectativa de cumpri-lo, mas com algum
receio, pois na linha do esquecimento, posso
não declinar nomes e expressivas conquistas
de outros colegas que exerceram, vigorosa e
ativamente, a presidência da AGMP.
Mas vamos lá!
A construção de uma entidade associativa,
ao tempo que acolhedora de seus filiados e
lutadora pelos ideais irmanados de seus construtores, não se faz em poucos dias. Para tanto, necessária a congregação de valores que a
compõem, na sustentação dos objetivos colimados.
Assim, anos e anos de lutas foram impres-
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cindíveis para que a nossa AGMP
chegasse a esse estágio de reconhecimento e respeito não só de seus
associados, mas também de suas
congêneres e de outros órgãos do
estado que a têm como um significativo padrão de defesa de seus congregados e dos ideais de Justiça.
Nesses 50 anos de sua existência,
valores morais, intelectuais e éticos
não faltaram aos seus componentes no dia a dia. O fortalecimento de
nossa entidade classista, em suas múltiplas requisições de seus associados, bem como o de
proporcionar a procuradores e promotores de
Justiça, cursos e palestras em grandes eventos
de natureza intelectual, desde muito, constituiu a preocupação dos dirigentes da AGMP, no
sentido de aprimorar-lhes o que já flameja em
seu âmago - crença nos valores democráticos
e de Justiça - quando escolheram esse belo,
mas íngreme caminho do Ministério Público.
Nos idos de 1967, reuniram-se, na sala do
Tribunal do Júri de Goiânia, alguns colegas
procuradores e promotores de Justiça a fim de
concretizarem um sonho que acalentavam, ou
seja, o de construírem uma entidade de base
sólida, autônoma e vincada em compromissos
éticos e, bem assim, comprometida com a sociedade que o Ministério Público, por seus representantes, se revela como seu defensor.
O sonho de Dr. Holdrado da Fonseca, circundado por outros colegas dotados do mesmo objetivo, começava a florescer sendo, pois,
fundada a AGMP, sagrando-se como seu primeiro presidente, em razão de mandato que lhe
foi conferido a fim de fazer a novel instituição
palmilhar os primeiros passos.
Seguiu a mesma trilha o professor e pro-

motor de Justiça Mauro Correa que, com a
sua experiência haurida na cátedra, contribuiu
para que a AGMP tivesse uma feição inovadora
como órgão de classe, não obstante à falta de
reconhecimento por outros órgãos e as dificuldades da época; financeira, sobretudo.
Mas, a luta começava!
Entusiasmado, Mauro abraçou de corpo e
alma a ideia, e foi eleito tesoureiro da AGMP.
Tal tarefa mostrou-se espinhosa, pois, como
dizia – “não era permitido fazer descontos em
folha salarial, daí passou a andar com blocos
de recibo no bolso e, onde via um colega, procurava receber a contribuição de dez cruzeiros
por mês”. Tempos difíceis, mas, mesmo assim,
chegou à presidência da entidade, enfrentando
muitos obstáculos, mas não desistiu: deu sua
contribuição para que a AGMP chegasse onde
se encontra hoje.
Dr.Nidion Albernaz é eleito para presidência da AGMP, exercendo-a no biênio 1971/1973.
Sob seu comando, a nossa associação teve
destacada atuação em favor de seus membros,
pois, Nidion, com sua vigorosa e qualificada inteligência, encontrava-se sempre presente nos
embates a que se submetiam, tanto o órgão associativo, bem como seus congregados.
Seguiu-se, na presidência, Dr. Joaquim Salvador de Moura (Biênio 1973/1975).
Nessa época, a AGMP não tinha um programa estabelecido, mesmo porque não dispunha
de numerário para empreender sequer simples
benefícios destinados aos associados, muito
menos a construção de sede para a Associação, onde pudesse a diretoria se reunir e seus
congregados frequentar.
Embora isso, Dr. Joaquim Salvador de Moura conseguiu participar de dois Congressos do
Ministério Público, em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e para essas localidades dirigiu-se
com uma caravana de três ônibus, gentilmente
cedidos pelos proprietários da Viação Araguaina. Diversos colegas participaram, ativamente,
dos trabalhos lá desenvolvidos, com teses que
mereceram a provação do plenário.
Após o mandato de Dr. Joaquim Salvador
de Moura, presidiu a AGMP Dr. José Pereira

da Costa, durante os exercícios de 1975/1985
e 1988/1990. Nesses períodos, Pereira, como
costumávamos chamá-lo, teve uma atuação
classista digna de louvores e admiração, tanto
como presidente da AGMP como da CONAMP.
Tomo, por empréstimo e subscrevo inteiramente, o depoimento de Walter Paulo Sabella
, integrante do MP de São Paulo e ex Secretário – Geral da CONAMP, para falar desse dileto
amigo, e quando a ele se refere no processo de
construção da instituição em âmbito nacional,
Sabella registra: “ Era um homem afável, cordato e, sobretud,o entusiasta do Ministério Público...” (...)”. “Sua atuação para as conquistas da
época foi vigorosa e constante”.
No âmbito estadual, seu vigor jamais arrefecera, uma vez que foi um lutador à frente de
todas as batalhas do Ministério Público. Para
os que conviveram com Pereira, sabe-se que é
difícil enumerar as conquistas da classe, quando Pereira, como seu presidente, lutava arduamente no sentido de alcançar o seu desiderato aliado ao de seus companheiros. À falta de
maiores registros, penitencio-me de não listar
as lutas e as conquistas de Dr. José Pereira da
Costa.
Se estamos aqui, hoje, usufruindo dessa
confortável Sede Social e Administrativa; se temos como acomodar nossos colegas do interior do estado na Casa do Promotor de Justiça;
se temos um patrimônio imobiliário expressivo;
um Serviço Médico (SAMP) que nos acode em
momentos de dificuldades com a saúde, e se
temos um prédio, onde por diversos anos, abriga a sede administrativa da AGMP, são conquistas e produto do esforço comum de colegas
que presidiram e suas respectivas diretorias de
nossa respeitável agremiação.
Continuemos, pois, a lutar!
Fui eleita para o biênio seguinte ao de Pereira da Costa, ou seja, 1985/1988, mas prorrogado o mandato da Diretoria por mais um (1) ano,
por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, haja vista que, em razão dos trabalhos da
Constituinte de 1988, em que tomei parte ativa
como representante da AGMP, continuei exercendo a presidência para contribuir com meu
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A palavra do aposentado
trabalho, junto aos parlamentares, esclarecendo-os acerca do papel do Ministério Público e a
necessidade de colocar essa instituição no patamar constitucional, que é visto, hoje na Constituição, como pleiteava a CONAMP, tendo participado como 2ª vice- presidente no trabalho,
junto a essa entidade nacional.
Ainda, na Constituinte, em incontáveis oportunidades estivemos em Brasília; ora só, ora
acompanhada de colegas, como, por exemplo:
Joeny Leite Braga, Juracy Batista Cordeiro,
Paulo Maurício Serrano Neves, Henrique Barbacena Neto, Terezinha Macedo Caldas, Marcos Abreu e Silva, Marilda Helena Vasconcelos,
Evaristo Anania de Paula, Nilma Maria Naves
Dias do Carmo e outros colegas que se dispunham a acompanhar-me nessa dificultosa
peregrinação. Ainda inúmeros contatos eram
feitos com constituintes e presença em movimentos promovidos pela CONAMP, visitando
diversos Estados, nesse sentido.
Entre outras atividades, nessa época, a
AGMP promoveu, junto às congêneres do país,
campanha de esclarecimento sobre o acidente
radioativo, o Césio137, em Goiânia, procurando
reavivar a boa imagem desta Capital.
Durante esse período, no plano estadual,
procuradores e promotores de Justiça encontravam-se com seus salários defasados, longe
do que a Magistratura vinha percebendo, além
do que não os recebia em dia, fato que levou
a AGMP à peregrinação constante às portas
do governo, exigindo-lhe melhor tratamento
remuneratório a fim de atender às necessidades da classe. Cite-se aqui o fato de que até
mesmo alguns colegas passaram a dispor de
seus bens, no sentido de dar cumprimento as
suas obrigações familiares e financeiras. Diante
disso, era natural que recorressem a seu órgão
associativo, AGMP, o que levou seus membros
a requererem a realização de uma Assembleia
Geral Extraordinária, chegando-se ao ponto de
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cogitar-se a paralisação da classe, caso não
houvesse uma imediata solução remuneratória.
Solicitamos audiência ao governador para
expor-lhe nossas dificuldades, porém, a diretoria não conseguiu com ele avistar-se. Daí, a
resolução de irmos até ao interior e Norte do
estado, em Tocantinópolis e Araguaína - a região do Tocantins ainda fazia parte do Estado
de Goiás - onde o governo realizava reuniões
com os refeitos municipais. Para lá nos deslocamos, em ônibus noturno. Acompanhada do
colega Dr. José Augusto dos Santos Filho, chegamos em Tocantinópolis. O governador nos
recebeu, comprometendo-se a dar solução ao
problema. Voltamos esperançosos!
Dias depois, fomos ao Palácio e expusemos
a calamitosa situação, até mesmo uma possível paralisação da classe, em cumprimento ao
decidido pela Assembleia Geral. Sem nenhuma
decisão do governo, decidiu-se, em Assembleia
Geral, esclarecer à população o real papel do
Ministério Público e o estado calamitoso que
a classe vivia. Foi realizada ampla publicidade
por meio dos órgãos de imprensa, escrita e falada em horário nobre, impressão de folhetos
e cartazes. Referida atividade publicitária teve
repercussão nacional, sendo que algumas associações do MP, conscientes dessa situação,
solicitaram cópia desse trabalho para aplicação
em seus estados.
À vista desses acontecimentos foram paralisadas parte das atividades das promotorias
de Justiça nas diversas Varas da Capital e do
interior, levando os juízes a nomear Promotor
AD HOC, na realização dos vários feitos, em tramitação, que dependiam da atuação ministerial.
Veio, então, um pequeno aumento, o qual
não satisfazia as reais necessidades da classe, bem como, ainda continuava a dependência
funcional e financeira do Ministério Público ao
governo estadual.
Por último, a Diretoria da AGMP visitou o

Governador do Estado, Dr.Henrique Santillo,
entregando-lhe relatório documentado sobre o
MP de Goiás e quadro comparativo em matéria
vencimental com outros estados da federação
e a Magistratura. À oportunidade, o governador
evidenciou que conhecia bastante a nossa instituição e que pretendia, brevemente, atender
nossas reivindicações.
Apesar desse panorama, coragem não faltou à Diretoria da AGMP, no sentido de não
descuidar da parte intelectual de nossos associados, pois realizaram-se vários encontros
regionais nas diversas comarcas do Estado, e a
AGMP, de outro tanto, passou a fazer parte dos
Encontros dos Ministérios Públicos do Centro
Oeste (PROJUS), nos quais teses de colegas foram apresentadas e acolhidas.
Veio, a seguir, a eleição de Dra. Regina Helena Viana, combativa promotora de Justiça desta Capital, gestão Biênio 1990/1991, única eleita
pela chapa “Ministério Público Independente”
a qual engajou, imediatamente, em movimento
que visava a eleição do primeiro procuradorGeral Justiça, em lista tríplice e nas reivindicações dos associados da AGMP.
Quanto a esse inicial fundamento, foi criado
o Núcleo 127, no sentido de formular gestões
junto ao Congresso Nacional a fim de fazer valer mudanças preconizadas pela Constituição
de 1988, devido ao descompasso das leis regentes do MP/GO, como se disse, com o novo
contexto constitucional.
Pela convocação de Assembleia Geral da
classe, cuja pauta requisitava-se o respeito
constitucional ao MP, concernente ao pagamento dos vencimentos no mesmo dia, em que
fosse realizado o do escalão superior da função jurisdicional do Estado, sob pena de paralisação ordenada, com previsão de plantão para
atendimento de defesa dos direitos e garantias
individuais, sociais e individuais indisponíveis
e, ainda, a inamovibilidade dos ocupantes do
cargo de promotor de Justiça, em seu sentido
amplo. Entre outras reivindicações, concitavase o estabelecimento de outorga à AGMP dos
poderes que lhe faltavam, no Estatuto para o
fim de defesa e representação judicial e extra-

judicial, referentes ao estágio probatório, garantias constitucionais de exercício, garantias
individuais, lesões de direitos e danos.
Aprovadas as propostas mencionadas, Dra.
Regina passou o comando da AGMP à colega
Dra. Nilma Maria Naves Dias do Carmo para o
Biênio 1992/1994 que continuou a luta anteriormente empreendida, por melhoria salarial
dos Promotores e Procuradores de Justiça,
devido a defasagem entre os desta categoria e
a Magistratura. Para isso, Nilma não poupou
esforços junto ao governo. Nesse período de
dificuldades incontáveis, pois, completaram-se
seis meses sem o recebimento dos salários,
deflagrou-se a greve dos promotores, tendo
o colega Divino Fernandes dos Reis, em gesto
significativo, se postado à frente do Fórum de
Goiânia, ostentando sua Beca e acompanhado de sua pequenina filha, hoje promotora de
Justiça. Ele passou a vender pirulitos de chocolates. Daí, o seu carinhoso e sugestivo apelido: DIVINO PIRULITO! Dizia ele, ao anunciar
sua mercadoria: “VENDO PIRULITO, MAS NÃO
VENDO MINHA DIGNIDADE!”
Ao ser escolhido, pelo governo estadual, em
lista tríplice, como procurador Geral de Justiça,
Dr.Adão Bofim Bezerra, eleito pela classe, aos
20/03/1991, com plena adesão da Associação
Goiana do Ministério Público, devido a gestões
desse Procurador Geral de Justiça e da Presidente da AGMP, Dra. Nilma Maria Naves Dias
do Carmo, veio o aumento salarial tão chorado
e questado pela classe.
Para o Biênio 1994/1998, foi eleita Dra. Ivana
Farina Navarrete Pena, cuja administração da
AGMP foi, também, exitosa e marcada por incontáveis lutas do Ministério Público no âmbito
nacional e estadual, como instituição fiscalizadora e de defesa da sociedade e dos direitos
da categoria- teto salarial - este resguardado,
também, pela Constituição Federal/88.
Assim, merece registrar, como um momento
de grave apreensão da categoria, a aprovação
da Emenda Constitucional estadual Nº 20, de
10/09/1997, a pronta intervenção da diretoria
da AGMP, que buscou ser intentada AÇÃO DIRETA DE INCONSTTUCIONALIDADE no Supre-
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A palavra do aposentado
mo Tribunal Federal, através de gestões junto
à Procuradoria Geral da República, em caráter
cautelar. Suspensa a eficácia, execução e aplicabilidade da referida emenda. Nesse Biênio,
a presidente da AGMP foi eleita 1ª vice - presidente da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (CONAMP), quando pôde
acompanhar e desenvolver atividades e trabalhos dessa entidade em defesa do Ministério
Público brasileiro.
O precioso currículo dessa representante
ministerial é um marco pessoal e representativo para nossa associação e para o Ministério Público Brasileiro. Seu desprendimento no
servir à Instituição a credenciam ao reconhecimento e respeito de todos que a conhecem.
No Biênio seguinte, 1998/2002, foi eleito
pelos associados, como presidente da AGMP,
Dr. Mozart Brum da Silva. Entre as várias atividades dessa diretoria, registre-se a subsequente aprovação pela Assembleia Legislativa
da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público.
O acompanhamento de todo processo legislativo fora feito sob o olhar atento da presidência
da AGMP, desde a redação dessa norma até a
sua publicação.
Integrante da Comissão de Acompanhamento Legislativo da CONAMP, nessa condição,
Mozart, Presidente da AGMP, acompanhou a
REFORMA DA PREVIDÊNCIA, de 1998, e a REFORMA DO JUDICIÁRIO. Realizados do 2º e 3º
CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO GOIANO E DO CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRO-OESTE,
a diretoria da AGMP não poupou esforços para
tanto.
A Reestruturação, nesse biênio, do Serviço
de Atendimento aos Membros do Ministério
Público (SAMP), com a inscrição daquele na
ANS. Construção da Casa do Promotor de Justiça do interior, e instalação da academia de gi-
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nástica da AGMP foram conquistas da Diretoria
sob a Presidência de Mozart Brum da Silva.
Veio, a seguir, após o término do mandato
anterior, a eleição da Dra. Yara Alves Ferreira e
Silva, para o Biênio 2002/2004, cuja marca de
realizações da AGMP é notada nos vários segmentos de nossa agremiação, tanto no plano
de assistência ao associado, como nas lutas
empreendidas para o fortalecimento institucional do Ministério Público. O cuidado dessa
Diretoria da AGMP com os trâmites da Reforma
da Previdência se fez sentir nas lutas empreendidas.
A lhaneza no trato com os associados da
AGMP, bem assim a sua afabilidade e delicadeza são registros da personalidade dessa querida ex-presidente que tanto realizou na gestão
de sua Diretoria, e que a sua modéstia não descortinou no currículo solicitado.
Sobreveio, ao mandato anterior, a eleição
de Dr. Benedito Torres Neto, para os Biênios
2004/2008, que se repetiu em 2014 e 2016.
Nesses vários mandatos que foram outorgados
ao Dr. Benedito e à sua diretoria, tem-se como
destacadas atividades e consequentes realizações os esforços e empenhos dedicados à causa classista e do Ministério Público.
Chegou a eleição de Dr. Lauro Machado
Nogueira para os Biênios 2008/2012, em mandatos consecutivos. Tomo a liberdade de ler o
resumido, mas precioso currículo desses expoentes que ilustram e dignificam o Ministério
Público Brasileiro, face à impossibilidade de
pesquisa nesse particular.
Para o Biênio 2012/2014, foi eleita a chapa
encabeçada pelo Dr. Alencar José Vital. Sua
diretoria teve destacada atividade, com fortes
traços de defesa da instituição do Ministério
Público. Entre muitas outras ações da AGMP,
registre-se sua liderança no movimento, em
Goiás, que opôs à Proposta de Emenda Cons-

titucional 37 (PEC), que dava poder exclusivo à
polícia para a realização investigatória criminal,
retirando essa possibilidade do Ministério Público.
Para tanto, Dr. Alencar dirigiu-se para Brasília, liderando um movimento no sentido de esclarecer e alertar à Nação sobre o descalabro
dessa proposta. Protestos foram organizados

não só por órgãos associativos congêneres,
mas, de igual forma, por Clubes de Serviço e
Maçonaria.
Quero deixar, aqui, aos novos Promotores
de Justiça que ora ascendem ao honroso cargo
de Promotor de Justiça, minha mensagem de
estímulo e de confiança pelas atividades que
irão exercer:

SEJAM SEMPRE REPUBLICANOS!
O historiador José Murilo Carvalho resumiu, em poucas palavras, o que é “ser republicano”.
Começa citando o jesuíta Simão de Vasconcelos, 1663: “Nenhum homem é republicano,
nem vela, nem trata do bem comum, senão cada um do seu particular”.
Em seguida apregoa: “Ser republicano é crer na igualdade civil de todos, sem distinção
de qualquer natureza”
É rejeitar hierarquias e privilégios”.
É não perguntar: Você sabe com quem está falando? “.
É responder: Quem você pensa que é?
É crer na lei como garantia da liberdade
É saber que o Estado não é uma extensão da família, um clube de amigos, um grupo de
companheiros.
É repudiar práticas patrimoniais, clientelistas, nepotistas, paternalistas, corporativistas.
É acreditar que o Estado não tem dinheiro, que ele apenas administra o dinheiro pago
pelo contribuinte.
É saber quem rouba dinheiro público é ladrão do dinheiro de todos.
É considerar que a administração eficiente transparente do dinheiro público é dever do
Estado e direito seu
“É não praticar nem solicitar jeitinhos, empenhos, pistolões, favores, proteções”.
De qualquer modo, resta claro “que os valores republicanos vão muito mais à frente,
para abranger também, além da Igualdade, a Justiça, a Liberdade, a Fraternidade, a Laicidade, a Cidadania e a Dignidade”.
SEJAM FELIZES NESTE DIFÍCIL e ÁRDUO LABOR QUE ENTUSIASTICAMENTE ABRAÇARAM e BEM VINDOS À VOSSA CASA, A ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e
SEJAM PROTAGONISTAS DOS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DA AGMP!
					OBRIGADA A TODOS!
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Atuação
AGMP trabalha, em Brasília, contra
projetos que ameaçam o Ministério Público
A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) participou ativamente dos
debates realizados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(CONAMP), e das mobilizações em Brasília neste ano. Presidente da AGMP, Vinicius Jacarandá também esteve presente
nas sessões da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal semanalmente, para
acompanhar a tramitação dos projetos que
ameaçam a independência e a legitimidade
do Ministério Público.

Presidente da AGMP, acompanhado de
procuradores de Justiça de Goiás, participa
de audiência no CNMP

Presidente da AGMP, Vinicius Jacarandá pede apoio ao senador Randolfe Rodrigues (Rede - AP),
contra projetos que ameaçam o MP
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Além das reuniões na CONAMP, atos públicos e participação das seções no Congresso
Nacional, Vinicius Jacarandá também participou de audiências com deputados e senadores,
em busca de apoio contra as matérias que ferem a autonomia do Ministério Público. Um dos
principais embates foi contra a modificação da
Lei do Abuso de Autoridade, do qual o MP saiu
vitorioso, com a supressão dos itens que pre-

viam a ação penal privada e o crime de hermenêutica.
A movimentada agenda em Brasília permanece semanalmente. “A AGMP continua a
marcar presença em Brasília, e o nosso intuito
é perseverar nesse caminho do debate, sempre em defesa do Ministério Público e de seus
membros. Vamos permanecer nessa luta”, afirma o presidente da associação.

Vinicius Jacarandá, presidente da AGMP, participa de reunião da CONAMP

Vice-presidente da AGMP, Leandro Franck, e a
diretora-financeira Carla Fleury, acompanham
reunião da CONAMP

Presidente da AGMP, Vinicius Jacarandá
acompanha a posse do promotor de Justiça
Lauro Machado Nogueira no cargo de
conselheiro do CNMP
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Artigo {Lauro Machado Nogueira}
CNMP – Novos desafios
“Sem um fim social, o saber será a maior
das futilidades” (Gilberto Freyre)

O

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi criado no bojo das discussões da Reforma do Judiciário e incluído
na Emenda Constitucional n0 45, publicada em
30 de dezembro de 2004, tendo sua instalação
concluída em 21 de junho de 2005, com sede
em Brasília-DF.
No debate que se travou em
torno da criação de Conselhos
para fiscalizar o Judiciário e o Ministério Público, o mote era “abrir
a caixa preta do Judiciário”, ou
seja, fortalecer a transparência
e o controle disciplinar daquele poder. Em razão da simetria
entre as carreiras, tão defendida pelo Ministério Público como
uma bandeira histórica, por consectário lógico,
criou-se também o órgão de controle constitucional do Ministério Público.  
Ao contrário da magistratura, que estabeleceu grande resistência à época ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério Público
brasileiro visualizou no CNMP algo para muito além do controle, mas uma oportunidade de
fortalecimento da Instituição e de uniformização de suas discrepâncias regionais, valorizando um efetivo caráter nacional do Ministério
Público.
Inaugurando agora no dia 25 de setembro a
sua sétima composição, da qual eu terei a honra
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de fazer parte representando o MP de Goiás e
dos demais Estados, o CNMP entra na sua adolescência institucional com uma gama de serviços prestados ao Ministério Público brasileiro e
à sociedade, alcançando avanços significativos
em todas as esferas de atuação. A busca pelo
aperfeiçoamento, contudo, deve ser constante.  
Como afirmação institucional, o CNMP reconheceu o caráter nacional da Instituição, o que
unifica direitos e deveres para todas as unidades. Além disso, fortaleceu sobremaneira a transparência como fator inerente à gestão
do MP brasileiro. O trabalho teve e
tem como norte a efetivação do direito à informação que compreende não apenas a publicidade dos
atos administrativos, mas de igual
modo a produção de informação
que descortine para a sociedade o
que somos, quem somos e como agimos.
Sob o aspecto de diagnóstico do Ministério
Público brasileiro, foi concluído o ciclo de inspeções, coordenado pela Corregedoria Nacional, cuja contribuição foi significativa para todas
as unidades, com sugestões e recomendações
que visam ao apuro na gestão administrativa e
no atendimento ao cidadão.
Como Procurador-Geral de Justiça, em 2014,
recebi a Corregedoria Nacional que, ao cabo
dos trabalhos, atestou a excelência do MPGO, a
par de ter contribuído de forma decisiva para o
equacionamento na divisão de atribuições das
Promotorias da Capital, fortalecendo as áreas

do combate à corrupção, violência doméstica,
infância e juventude e criminal, sem que fosse
necessário criar e instalar uma nova Promotoria sequer.
Na seara do aprimoramento da atuação, o
CNMP expediu normatização relativa a execução de importantes atividades do membro do
Ministério Público, valendo citar os atos que regulamentam o Inquérito Civil (IC), os Termos de
Ajustamento de Conduta e o Procedimento de
Investigação Criminal (PIC), dentre outras.
No âmbito remuneratório, além da fiscalização mais efetiva na contenção de abusos,
o CNMP reconheceu importantes direitos aos
membros, em resgaste de demandas das representações de classe, tais como o direito à
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), em
razão do caráter nacional do MP, a regulamentação do auxílio-moradia e o reconhecimento
da necessidade de remuneração para a acumulação de cargos.
Nada obstante, por ser um órgão colegiado
plural, inclusive com representantes de outras
instituições, e atento às mudanças clamadas
por uma sociedade cada vez mais informada, o
CNMP exige constante autocrítica por parte do
MP brasileiro, a fim de superar suas mazelas e
cumprir com desvelo sua missão constitucional.
Neste sentido, é digno de registro o incremento na atuação disciplinar do Conselho, com
a aplicação, no último biênio, de quase uma
centena de punições a membros do MP, que
variam de advertência à demissão. Tal postura
influenciou diretamente a atuação das Corregedorias locais, reforçando a transparência e o
controle das atividades dos membros.
Mas é preciso avançar ainda mais.
Uma das reflexões que se impõe fazer diz
respeito aos limites da atuação do CNMP. Recentemente, foram alvos de críticas as iniciativas de instituição do acordo de não persecução
penal, criado no âmbito da Resolução 181/2017,
que regulamentou a tramitação do PIC.
De igual modo, em momentos de intensa
tensão social motivada por questões políticocriminais nas altas esferas do poder estatal,

há que se buscar meios de evitar a instrumentalização do próprio Conselho por pressão de
grupos ou organizações. O livre exercício das
funções constitucionalmente atribuídas aos
membros é garantia do próprio cidadão e pilar
do Estado Democrático de Direito.

O CNMP entra na sua
adolescência institucional
com uma gama de serviços
prestados ao Ministério
Público brasileiro e à
sociedade
Rever a própria dinâmica de relacionamento
do CNMP com as unidades do Ministério Público é matéria a ser perscrutada. As demandas
rotineiras do Conselho, embora tenham sua
relevância indiscutível para o avanço institucional, não podem significar um peso excessivo na
estrutura organizacional das diversas unidades
do MP, chegando a ponto de representar, como
em determinado período em que estive à frente
do MPGO, quase 70% do movimento do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.
A produção e a difusão de informação relevante sobre a Instituição hão de ser aprimoradas. Quanto maior a publicidade de dados
confiáveis, mais próximo estará o Ministério
Público do cidadão, em quem, ao final, reside a
nossa própria razão de existência.
Espero contribuir, com minha experiência
de mais de 24 anos de Ministério Público de
Goiás e das diversas missões que executei em
nome da Instituição, para engrandecimento do
Conselho Nacional do Ministério Público e para
a efetivação de um Ministério Público voltado
para o bem coletivo e para o interesse público.

Lauro Machado Nogueira é promotor de Justiça,
conselheiro do CNMP.
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Artigo {João Porto Silvério Júnior}
Para aonde vamos

H

á muito tempo fomos levados a acreditar
que a função principal do Ministério Público era a de exercer a acusação penal
no desempenho do papel de persecutor implacável. Talvez porque se tenha seguido desde
sempre uma tradição romana da Idade Antiga
de perseguição do criminoso e do crime, mais
especificamente durante os primeiros séculos
do Império, em conexão com a cognitio extra
ordinem. Assim, segundo Ricardo
Orestano (1957, p. 1005), com o
advento do “novo” tipo de processo que admitia o conhecimento
além do ordinário, foi necessária
a construção de novos conceitos,
tendo o termo persecutio surgido
para significar o processo extraordinário durante o Império Romano.
Depois de mais de 2000 anos,
ainda mantemos a expressão persecutio criminis para significar a atividade de persecução
penal, na qual o Ministério Público é o ator principal, sobretudo porque é quem promove privativamente a ação penal pública na forma da lei,
segundo comando constitucional de 1988.
Ocorre que, ao ler a disciplina do Ministério
Público na Constituição de 1988, sobretudo as
normas constitucionais que lhe dão estrutura
institucional e aquelas que lhe conferem a sua
função estatal, percebemos que nosso papel é
muito mais complexo do que um mero instrumento de persecução penal. Parece paradoxal,
mas, desde a década de 50, Hélio Tornaghi já
afirmava que o Ministério Público é parte imparcial. Poucos compreenderam ou compreendem
essa posição que ocupamos no Processo Penal, notadamente porque ser imparcial parece
ser incompatível com o lugar da parte. A dificuldade de compreensão decorre exatamente da
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complexidade da função que a nós do Ministério Público foi confiada. Não é pouca coisa o rol
de missões constitucionais. Concentro-me na
articulação das missões previstas no artigo 127,
caput e no artigo 129, incisos I e VIII, parte final da
CR/88. É na conjunção da missão de defesa da
ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com
a promoção privativa da ação penal, na forma
da lei, indicando os fundamentos
jurídicos de nossas manifestações
processuais, que se pode extrair o
que seja a nossa função constitucional.
Além disso, para a adequada
compreensão da nossa função
constitucional, é preciso ter consciência sob qual paradigma jurídico nosso Estado está estruturado.
Não é demais sempre repetir que
estamos estruturados sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, tendo uma sociedade fraterna como pressuposto de construção de uma democracia destinada a assegurar
o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. A partir daí
(Preâmbulo da Constituição de 1988) é possível
descortinar melhor qual seja nossa função no
Processo Penal pós 1988.
A democracia é um projeto aberto para o
futuro e está em constante construção. Não se
pode afirmar que um Estado tenha conseguido
alçar-se a uma democracia pronta e acabada.
Mesmo países que são regularmente citados
como exemplos de democracia (EUA, Alemanha,
França, etc), ainda estão construindo a estrutura democrática, podendo-se dizer que apenas
se encontram num estágio mais avançado de
democracia. O Brasil é uma democracia muito

jovem, tendo uma história muito recente de redemocratização, sobretudo a partir da Constituição de 1988.
A história do Ministério Público Brasileiro
também é muito recente, podendo afirmar-se
que o salto estrutural e institucional tenha ocorrido com a Lei Complementar nº 40, de 14 de
dezembro de 1981, a Lei 7.347 de 24 de julho de
1985 e com o advento da Constituição de 1988.
Nesses últimos 50 anos, desde a fundação
da Associação Goiana do Ministério Público, assistimos uma evolução estrutural do Ministério
Público brasileiro e sobretudo do Ministério Público Goiano. Graças à combatividade de cada
um dos ex-presidentes e do atual presidente da
nossa associação, graças ao papel de cada procurador-geral e de todos os membros do Ministério Público não somente do Estado de Goiás,
mas de todo o Brasil, temos avançado na estruturação de um Ministério Público capaz de dar
conta da complexa função estatal conferida pela
Constituição da República brasileira. Hoje podemos afirmar que não somente o Ministério Público goiano, mas o Ministério Público brasileiro
está estruturado para o exercício do seu papel.
Mas será que somente estrutura é suficiente para que possamos desempenhar a função
de defensor do regime democrático, quando
nem mesmo no âmbito interno da Instituição
conseguimos compreender e exercitarmos a
democracia? Será que estamos compreendendo adequadamente qual é o nosso devido lugar
no processo penal brasileiro? Será que somos
parte ou apenas defendemos a ordem jurídica?
Será que somos acusadores implacáveis ou somos promotores light? Será que somos meros
persecutores? Será que devemos agir com ética
quando estamos acusando? Será que somos
parte imparcial que toma decisão (quando forma
a opinio delicti – emite o provimento acusatório)
e deve fundamentar as manifestações processuais (a denúncia – hipótese acusatória, é uma
manifestação processual – artigo 129, inciso VIII,
parte final)?
A resposta que será dada a cada uma dessas indagações vai indicar a direção para aonde
vai o Ministério Público. Posso dizer que, com os
acontecimentos recentes da história da demo-

cracia brasileira, na qual o Ministério Público é,
senão o principal, o mais importante protagonista das mudanças paradigmáticas que vem
ocorrendo no campo do combate à corrupção,
a direção inicial tomada parece ter sido acertada.
Contudo, até mesmo pela recente saída do estado de menoridade do Ministério Público, pela
sua emancipação como instituição transformadora que avança na construção da democracia,
alguns deslizes foram cometidos, sobretudo em
relação a violações de direitos fundamentais e
algumas precipitações que estão nos custando
muito caro. Não é papel do Ministério Público
exercer a sua função constitucional violando
direitos que, por força da própria Constituição,
deve defender. Todas as vezes que se viola a lei
ou a Constituição sob o pretexto de se flexibilizar os meios para se obter fins justos, perde-se
a legitimidade e o descrédito recai sobre nossas
ações.
É possível e imperioso que o Ministério Público, no exercício da sua função constitucional,
respeite a autoridade da lei e da Constituição. É
preciso cuidado para não perdermos a direção
como a Instituição que o povo deposita maior
confiança na edificação do projeto de Estado Democrático de Direito que foi projetado em 1988.
Não podemos nos embriagar das correntes recentes de enfraquecimento e menosprezo da
autoridade da lei e da Constituição. Não somos
e nunca poderemos ser defensores desse caos
que acomete o processo penal e o direito penal.
Somos nós que recolocamos as peças de volta
ao tabuleiro do jogo, não somos e não podemos
defender a desordem e a desobediência civil.
Há outros atores aproveitando da nossa momentânea perda de direção e apresentando propostas que deveriam ter origem nas nossas trincheiras, mas acabaram sendo defendidas pelos
Delegados de Polícia que estão assumindo a direção que deveríamos estar seguindo. Enquanto
isso o Ministério Público, numa demonstração
inequívoca de perda de rumo, edita a Resolução
n0 181, de 07 de agosto de 2017, com destaque
para o artigo 18 (Capítulo VII). Resta a indagação:
para aonde vamos?
João Porto Silvério Júnior é promotor de Justiça.

29

A AGMP parabeniza os associados que se tornaram
pais, e compartilha com eles esse momento de
alegria e bênçãos. A associação externa seus
sinceros votos de prosperidade e saúde!

Nascimentos

Veja os primeiros registros enviados por nossos associados
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Raíssa Nunes Nogueira
nasceu no dia 31 de julho de
2017. Ela é filha do
promotor de Justiça José
Humberto Nunes Nogueira.

Ana Cecília Deotti Carvalho
Borges de Abreu nasceu
no dia 12 de agosto de 2017.
Ela é filha do promotor de
Justiça Juan Borges de
Abreu.

As gêmeas Ana Laura
Carvalho Marques e Ana Lis
Carvalho Marques nasceram
no dia 7 de junho de 2017.
São filhas do promotor de
Justiça Wesley Marques.

Luisa Caetano Vasconcelos
nasceu no dia 29 de janeiro
de 2017. Ela é filha do
promotor de Justiça Pedro
Caetano da Silva Filho.

Melissa Marcelino Biffe
nasceu no dia 22 de abril de
2017. Ela é filha do promotor
de Justiça João Biffe Júnior.

Pedro Henrique Vieira de
Castro nasceu no dia 5 de
abril de 2017. Ele é filho do
promotor de Justiça Vinicius
de Castro Borges.

Sérgio Moura Costa Filho
nasceu no dia 30 de abril de
2017. Ele é filho do
promotor de Justiça Sérgio
de Sousa Costa.

Afonso Oliveira Penna
Prado nasceu no dia 22 de
março de 2017. Ele é filho do
promotor de Justiça Paulo
Eduardo Penna Prado.

Mia Mendes Lino nasceu
no dia 30 de março de 2017.
Ela é filha da promotora de
Justiça Lorena Mendes.

Manuela Tuma Oltramari
nasceu no dia 27 de março
de 2017. Ela é filha dos
promotores de Justiça Felipe
Oltramari e Priscila Tuma.

Mateus Jaime Mendonça
Marçal nasceu no dia 17 de
março de 2017. Ele é filho do
promotor de Justiça Vinícius
Marçal Vieira.

Olívia Fernandes Mendonça
Zumas nasceu no dia 7 de
agosto de 2017. Ela é filha da
promotora de Justiça Camila
Fernandes Mendonça.

Calendário de eventos
Acompanhe nossa programação e se organize para participar conosco!

7 de outubro
Dia das Crianças

Participe de uma animada festa na sede social da associação!

XVI Torneio Nacional de Futebol Society do MP
2 a 5 de novembro

O time da AGMP vai participar desse torneio. Os jogos serão no Campo de Treinamento do Ceará,
na cidade de Itaitinga. Acompanhe os resultados das partidas pelas nossas redes sociais!

Jogão Solidário da AGMP
11 de dezembro

Mais uma vez, a AGMP entra em campo junto a jogadores profissionais de futebol e artistas para
arrecadar alimentos para instituições filantrópicas. A partida será no Estádio Olímpico, do Centro
de Excelência do Esporte. A entrada será um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite.

Curso de tiro
As aulas serão na sede da Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), localizada no Jardim Bela Vista,
em Goiânia. Básico: 17 e 18 de novembro; Avançado (Segurança Policial): 24 e 25 de novembro.

Festa de final de ano da AGMP
15 de dezembro

Celebre conosco o trabalho desenvolvido e as conquistas alcançadas ao
longo deste 2017 na nossa comemoração de final de ano, na sede social da associação.
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11 de dezembro

Estádio Olímpico
#Sousolidario
#JogaosolidarioAGMP
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Esporte. Entrada:
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