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A Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público ( 
CONAMP ), entidade de classe de 
âmbito nacional que representa 
mais de 16 ( dezesseis ) mil Pro-
motores e Procuradores de Justiça 
do Ministério Público dos Estados, 

Militar e do Distrito Federal e Terri-

tórios, reuniu seu Conselho Delibe-

rativo, no dia 13 de setembro, em 

razão da não votação dos requeri-

mentos de urgência dos PLCs 27 e 

28/2016 que tratam da recomposi-

ção dos subsídios na sessão ple-

nária do Senado Federal ocorrida 

dia 08/09/16, para analisar as es-

tratégias a serem adotadas a partir 

de agora.

A CONAMP, por meio de seu 

conselho deliberativo, continuará 

trabalhando intensamente em co-

laboração com as demais associa-

ções nacionais da Magistratura e 

do Ministério Público na FRENTAS 

para que os projetos sejam aprova-
dos no Senado Federal.

A CONAMP buscará fortalecer 
uma interlocução permanente com 
a nova Presidente do STF, com o 
PGR, e com os Procuradores-Ge-
rais de Justiça para que se possa 
avançar positivamente sobre todos 
os aspectos que envolvem a apro-
vação dos projetos de lei.

Foi aprovado encaminhamen-
to de pedido de estudo sobre a 
viabilidade de ajuizamento de fu-
turo mandado de injunção para 
assegurar a recomposição salarial 
prevista na Constituição Federal de 
1988.

CONAMP mobilizada pela 
aprovação dos subsídios

Entidade mantém articulação em prol da 
recomposição inflacionária 

CAPA
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A Conamp acompanha a tra-
mitação da PEC 62/2015 desde 
o início e continuará empenhando 
esforços para o aprimoramento 
de seu texto, com a manutenção 
da simetria estabelecida constitu-
cionalmente entre os membros da 
Magistratura e do Ministério Públi-
co.

A Conamp continuará tra-
balhando permanentemente pela 
aprovação do projeto de recompo-
sição dos subsídios do PGR e dos 
Ministros do STF e pela preserva-
ção das prerrogativas e direitos de 
seus associados, concomitante-
mente com o retorno do antigo adi-
cional por tempo de serviço.

 

 

 

 

 

 Nota Pública em defesa das carreiras da magistratura e 
do Ministério Público 

 

Diante do ocorrido durante sessão do Senado Federal, na noite do último dia 8, a Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (Anamatra), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) , a Associação Nacional 

dos Procuradores da República (ANPR), a Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público (Conamp), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a Associação 

Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM) e a Associação dos Membros do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), entidades de classe de âmbito nacional que 

congregam mais de 40 mil juízes e membros do Ministério Público em todo o País, vêm público 

afirmar: 
1. As entidades subscritas - que há mais de um ano acompanham a tramitação dos PLCs 27 e 28, 

destinados a recompor de forma parcial as perdas do poder aquisitivo dos subsídios de 

magistrados e membros do Ministério Público e que não estão imunes aos efeitos da crise – 

viram com perplexidade registrar-se de forma inaceitável o descumprimento de acordo 

celebrado seguidas vezes entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o atual presidente 

Michel Temer para votação e aprovação do aludido projeto, cujos efeitos financeiros estão 

contemplados na LOA 2016 e no Projeto orçamentário de 2017. Não foi honrada tampouco a 

palavra dada pelos líderes partidários e pela presidência do Senado Federal. 

2. Sob falsos e risíveis argumentos de desconhecimento desses impactos em outros segmentos, 

o que na verdade já fora informado no projeto até de forma superestimada, lideranças que 

durante meses defenderam o projeto e até poucas horas anunciavam que a matéria seria 

apreciada agiram com ânimo procrastinatório que não respeita a argúcia do interlocutor mais 

distraído. As magistraturas nacionais estão sendo simplesmente traídas e desrespeitadas, e 

restaram – certamente não por acaso - como única categoria profissional a ter seu reajuste 

parcial negado pelo Congresso Nacional. 3. É importante lembrar que a proposta de recomposição dos subsídios do Poder Judiciário e do 

Ministério Público da União, que deveriam ter sido aprovadas no ano de 2015, já foram 

encaminhadas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria Geral da República nos 

respectivos projetos de lei, em percentual muito aquém das reais perdas inflacionárias dessas 

carreiras, ainda assim prevendo-se pagamento em duas parcelas (junho de 2016 e janeiro de 

2017), não havendo razão alguma para rejeição. É igualmente cabível ressaltar que não houve 

encaminhamento de projeto para recuperar as perdas inflacionárias do ano em curso, o que foi 

Nota Pública em defesa das 

carreiras da magistratura e do 

Ministério Público

FRENTAS

http://conamp.org.br/images/notas_publicas/nota_publica_em_defesa_das_carreiras_da_magistratura_e_do_ministerio_publico.pdf 
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NOTA PÚBLICA

Nota Pública

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), entidade de 

classe de âmbito nacional que representa mais de 16 (dezesseis) mil Promotores e Pro-

curadores de Justiça do Ministério Público brasileiro, membros do Ministério Público dos 

Estados, Militar e do Distrito Federal e Territórios, reunida em seu Conselho Deliberativo, 

nesta data, vem a público, em razão da atuação de Procuradores da República, lotados 

na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF-SP, em típica atribuição do Mi-

nistério Público Estadual (controle externo da atividade policial e audiências de custódia 

de pessoas presas em manifestações contra o Presidente da República), manifestar seu 

APOIO aos Promotores e Procuradores de Justiça de São Paulo, à Associação Paulista 

do Ministério Público (APMP), e ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), que sempre 

se mostraram protagonistas e atuantes na defesa do Estado Democrático de Direito, 

dos direitos humanos e da sociedade civil, exercendo suas atribuições dentro dos limites 

constitucionais e legais.

A CONAMP continuará atenta à defesa das garantias, prerrogativas e atribuições 

legais e constitucionais de seus associados.

 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI

Presidente da CONAMP

CONAMP publica nota em apoio aos membros 

do MP de São Paulo
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CNMP

CNMP reconhece que membros do Ministério 

Público exercem atividade de risco

O plenário do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP) 
reconheceu nesta terça-feira (27) 
que a função exercida pelos mem-
bros do Ministério Público é uma 
atividade de risco. O relator foi o 
conselheiro Orlando Rochadel que, 
no Procedimento de Controle Ad-
ministrativo n° 1.00209/2015-49, 
votou favorável apenas ao reco-
nhecimento do risco inerente. Vo-
taram contrários os conselheiros 
Walter de Agra, Esdras Dantas e 
Leonardo Carvalho.

A segurança institucional dos 
membros do MP é tema de cons-
tante preocupação da CONAMP. 
Na sessão do dia 26 de julho des-
te ano, a presidente da CONAMP, 
Norma Cavalcanti, defendeu a ca-

racterização do exercício das fun-
ções do Ministério Público como 
atividade de risco. “Aqui eu luto 
pelo maior bem do Ministério Públi-
co – a vida dos membros do MP”, 
afirmou Norma durante a manifes-
tação. A presidente da CONAMP 
lembrou ainda casos emblemá-
ticos de assassinatos de mem-
bros do MP em decorrência do 
exercício funcional.

Em 2014 a CONAMP acom-
panhou a aprovação da Resolução 
nº 116 do CNMP, que estabelece 
regras gerais para a proteção pes-
soal de membros do MP e fami-
liares diante de situação de risco 
decorrente do exercício da função. 
Antes, a entidade já havia alertado 
o Conselho sobre a importância do 
tema e sugerido a criação de uma 

comissão no âmbito do CNMP para 
analisar propostas com o intuito de 
garantir a segurança institucional 
dos membros do MP.

No dia 17 de fevereiro deste 
ano o conselheiro Orlando Rocha-
del participou da XXI reunião do 
conselho deliberativo da CONAMP 
e avisou que o CNMP retomaria a 
discussão sobre o reconhecimento 
da atividade de risco do Ministério 
Público e afirmou a necessidade 
das entidades participarem dos 
debates. A CONAMP enviou ao 
conselheiro, no dia 29 de fe-
vereiro, um estudo técnico em 
defesa da classificação admi-
nistrativa da atividade de risco 
com argumentos e informações 
sobre membros ameaçados.

http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
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POSSES

Superior Tribunal Federal

Superior Tribunal de Justiça

Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público

CONAMP participa da posse da ministra Cármen Lúcia na 
presidência do STF

Ministros Laurita Vaz e Humberto Martins assumem o comando do STJ

Conselheiros tomam posse na Unidade Nacional de Capacitação do 
Ministério Público

Mauro Campbell Marques assume cargo de corregedor-geral de Justiça

Foto: Gustavo Lima SCO/STJ

http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1359-conamp-participa-da-posse-da-ministra-carmen-lucia-na-presidencia-do-stf.html
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1359-conamp-participa-da-posse-da-ministra-carmen-lucia-na-presidencia-do-stf.html
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1345-ministros-laurita-vaz-e-humberto-martins-assumem-o-comando-do-stj.html
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1351-conselheiros-tomam-posse-na-unidade-nacional-de-capacitacao-do-ministerio-publico.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1351-conselheiros-tomam-posse-na-unidade-nacional-de-capacitacao-do-ministerio-publico.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1342-mauro-campbell-marques-assume-cargo-de-corregedor-geral-de-justica.html 
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CONAMP participa de audiência sobre as dez 
medidas de combate à corrupção

O secretário-geral da CO-
NAMP, Elísio Teixeira, participou 
nesta segunda-feira (05) de audi-
ência pública na Câmara dos De-
putados sobre as chamadas “Dez 
medidas contra a corrupção”. O 
assunto tramita na forma do Proje-
to de Lei 4850/16 que está sendo 
analisado por uma comissão espe-
cial.

Elísio afirmou a importância da 
temática lembrando que o projeto 
de inciativa popular das dez medi-
das recolheu mais de dois milhões 
de assinaturas em apenas nove 
meses. Ele destacou ainda a rele-
vância da criminalização do enri-
quecimento ilícito: “a previsão não 
viola qualquer direito ou garantia”.

O promotor de Justiça disse 
ainda que é preciso rever as penas 
dos crimes de corrupção. Outro 
aspecto levantado foi o aperfeiço-
amento do processo eleitoral com 
a criminalização da prática do caixa 
2. Para ele, a alteração legislativa é 
essencial no combate e na preven-
ção da corrupção.

O secretário-geral da CO-
NAMP apontou também a perti-
nência da decisão do Supremo 
Tribunal Federal que permitiu 
a execução provisória de sen-
tença condenatória penal após 
esgotado o duplo grau de juris-
dição. Conforme foi dito, a medida 
resolveria problemas enfrentados 
pela Justiça na tentativa de con-
cluir os processos em prazos ra-
zoáveis. Ele salientou, no entanto, 
a necessidade da adoção da nova 
perspectiva na legislação brasileira.

O jurista Juarez Cirino dos 
Santos e o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal, Carlos Eduardo 
Sobral, também participaram da 
audiência.

A discussão legislativa é re-
sultado da campanha “10 medidas 
contra a corrupção” do Ministério 
Público. A CONAMP apoiou e in-
tegrou a iniciativa que coletou mais 
de 2 milhões de assinaturas de ci-
dadãos de todo o Brasil. Todas as 
participações foram entregues 
em março ao parlamento, junto 
com as proposições legislati-
vas.

A CONAMP produziu ainda 
o vídeo CORRUPTOS #Não-
Passarão. A entidade também 
elaborou um estudo sobre a atual 
legislação brasileira e elencou uma 
série de sugestões de aperfei-
çoamento das normas que irão 
refletir positivamente no fim da 
impunidade e corrupção.

COMBATE À CORRUPÇÃO

http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/CONAMP_comemora_decisao_do_STF.pdf 
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1132-ministerio-publico-e-sociedade-entregam-assinaturas-de-apoio-as-10-medidas-anticorrupcao.html 
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1132-ministerio-publico-e-sociedade-entregam-assinaturas-de-apoio-as-10-medidas-anticorrupcao.html 
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1132-ministerio-publico-e-sociedade-entregam-assinaturas-de-apoio-as-10-medidas-anticorrupcao.html 
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1132-ministerio-publico-e-sociedade-entregam-assinaturas-de-apoio-as-10-medidas-anticorrupcao.html 
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1132-ministerio-publico-e-sociedade-entregam-assinaturas-de-apoio-as-10-medidas-anticorrupcao.html 
http://www.conamp.org.br/naopassarao/
http://www.conamp.org.br/naopassarao/
http://www.conamp.org.br/images/estudos/medidas.anticorrup%C3%A7%C3%A3o.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/estudos/medidas.anticorrup%C3%A7%C3%A3o.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/estudos/medidas.anticorrup%C3%A7%C3%A3o.pdf 
http://www.conamp.org.br/images/estudos/medidas.anticorrup%C3%A7%C3%A3o.pdf 


Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para imprensa@conamp.org.br ou ligue para 61.3314-1356

NOTAS

Novos olhares

A atuação do Ministério Públi-
co pós Constituição de 1988 foi o 
tema de palestra realizada no dia 
15 de setembro durante as cele-
brações da Semana do Ministério 
Público de Minas Gerais 2016. 
O assunto foi discutido pelo 

procurador-geral da República 
(PGR) entre 1989 e 1995, Aris-
tides Junqueira; pelo PGR de 
2009 a 2013, Roberto Gurgel; e 
pela presidente CONAMP, Nor-
ma Cavalcanti.

Segurança Pública

Em setembro a CONAMP 
participou de intensas discussões 
sobre iniciativas de modernização 
do sistema de segurança pública, 
como o ciclo completo de polícia. 
Além de reunião com o minis-
tro da Defesa, Raul Julgmann, 
a entidade também participou de 

encontros com o ministro da Jus-
tiça e com o secretário nacional 
de Segurança Pública. A entida-
de esteve presente ainda nos de-
bates temáticos do 10º Encontro 
Anual do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, realizado em 
Brasília.

Homenagem

A CONAMP e a Associação 
do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (Amperj) receberam 
homenagem da International Asso-
ciation of Prosecutors (IAP) pela re-
alização da V Conferência Regional 

da IAP para a América Latina em 
2015. O evento foi organizado si-
multaneamente ao XXI Congresso 
Nacional do Ministério Público em 
outubro do ano passado.

https://www.facebook.com/ConampBrasil
https://twitter.com/Conamp
https://plus.google.com/118330230938508165593/posts
https://www.instagram.com/conamp/
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1360-conamp-e-ex-procuradores-gerais-da-republica-falam-sobre-o-mp-pos-constituicao-de-1988.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1356-ciclo-completo-de-policia-e-tema-de-reuniao-com-ministro-da-defesa.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1356-ciclo-completo-de-policia-e-tema-de-reuniao-com-ministro-da-defesa.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1368-seguranca-publica-e-tema-de-audiencia-com-ministro-da-justica.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1368-seguranca-publica-e-tema-de-audiencia-com-ministro-da-justica.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1369-conamp-participa-de-reuniao-com-secretario-nacional-de-seguranca-publica.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1369-conamp-participa-de-reuniao-com-secretario-nacional-de-seguranca-publica.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1364-ciclo-completo-de-policia-e-tema-de-debate-durante-encontro-do-forum-brasileiro-de-seguranca-publica.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1364-ciclo-completo-de-policia-e-tema-de-debate-durante-encontro-do-forum-brasileiro-de-seguranca-publica.html 
http://conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/1364-ciclo-completo-de-policia-e-tema-de-debate-durante-encontro-do-forum-brasileiro-de-seguranca-publica.html 

