
INFORMA
CONAMP

Boletim Mensal de Notícias Ano II - Número 12 - novembro de 2015

Entre os dias 6 e 9 de ou-
tubro, o Rio de Janeiro foi sede 
do XXI Congresso Nacional do 
Ministério Público e da V Con-
ferência Regional da Internatio-
nal Association of Prosecutors 
(IAP) para a América Latina, 
eventos que ocorreram simul-
taneamente no Centro de Con-
venções do Hotel Royal Tulip, 
em São Conrado.

Pela primeira vez realizado 
no Rio de Janeiro, o congres-
so nacional teve como tema 
central “Os desafios e oportu-
nidades do MP na era digital”. 
O evento foi promovido pela 
CONAMP e pela Associação 
do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (Amperj), em 
cooperação com a IAP.

Eventos pré-congresso

Mais de 400 jovens da rede 
pública estadual de ensino do 

Rio assistiram a apresentações 
de atores, músicos e palestras 
sobre educação em direitos hu-
manos. A atividade faz parte da 
campanha João Cidadão, que 
trata sobre os direitos dos cida-
dãos junto aos jovens. 

Além da apresentação 
do “João Cidadão”, antes da 
abertura oficial do XXI Con-
gresso do MP, foram realiza-
das reuniões das entidades 
que representam o Ministério 
Público, como a CONAMP, a 
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IAP, o Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais (CNPG), 
o Conselho Nacional dos Cor-
regedores-Gerais do MP (CN-
CGMP), o Colégio de Direto-
res de Escolas dos MP’s do 
Brasil (CDEMP), a Associação 
Brasileira dos Membros Minis-
tério Público de Meio Ambien-
te (ABRAMPA), e o Conselho 
Nacional dos Ouvidores do MP 
(CNOMP), além de reuniões 
conjuntas dos colegiados.

CONFIRA AS TESES 

APRESENTADAS 
NO CONGRESSO

Acesse a versão digital

http://www.conamp.org.br/images/congressos_nacionais/Livro_de_Teses_do_XXI_Congresso_Nacional_do_MP.pdf
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Na noite do dia 06 de outu-
bro, foi realizada a cerimônia 
oficial de abertura no Theatro 
Municipal. Tendo o ator Milton 
Gonçalves como mestre de ce-
rimônias, o evento reuniu cerca 

Cerimônia de abertura

de mil pessoas, entre as quais 
membros do MP do país e do 
exterior, além de autoridades 
e convidados. Discursaram na 
oportunidade a presidente da 
CONAMP, Norma Cavalcanti, o 

presidente da AMPERJ, Lucia-
no Mattos; o presidente da IAP, 
Gerhard Jarosch, e o procura-
dor-geral de Justiça do MPRJ, 
Marfan Martins Vieira.

Clique aqui e veja mais fotos

https://www.flickr.com/photos/100233494@N07/sets/72157660131784166


Durante os dias 7, 8 e 9 de 
outubro foram realizados diver-
sos painéis que aprofundaram o 
debate sobre a atuação do Mi-
nistério Público. 

Foram temas de debate nos 
grupos de trabalho o combate 
à corrupção; a recuperação de 
ativos; cooperação jurídica in-
ternacional; duração razoável 
do processo; eficácia da jurisdi-
ção penal; o impacto das novas 
tecnologias no direito de família; 
a tecnologia na investigação do 
crime organizado; defesa dos 
interesses de populações vul-
neráveis; comércio eletrônico; 
crimes cibernéticos; direito ao 
esquecimento nos meio de co-
municação; colaboração pre-
miada; audiência de custódia; 
lei anticorrupção; improbidade 
administrativa; lavagem de di-
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nheiro; mediação de conflitos; 
violência contra a mulher; inclu-
são social; investigação contra 
o crime organizado.

Um dos destaques do Con-
gresso foi a palestra do ministro 
Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que presidiu a 
Comissão de Juristas encarre-
gada de elaborar o anteprojeto 
de reforma do novo Código de 
Processo Civil. Fux afirmou que 
a comissão ousou muito e levou 
em consideração paradigmas de 
outros tempos. “É hora de fazer 
a travessia; se não ousarmos 
fazê-la, ficaremos à margem de 
um novo tempo”, finalizou.

Plenária de encerramento

Ao término do XXI Congres-
so Nacional do Ministério Públi-
co, a presidente da CONAMP, 
Norma Cavalcanti, e o presiden-
te da Amperj, Luciano Mattos 
compuseram a mesa da Ple-
nária. Também participaram os 
promotores de Justiça do MPRJ 
Gláucia Santana e Rogério Pa-
checo, integrantes da Comissão 
Executiva do evento.

Painéis

A Plenária, instância má-
xima do Congresso, composta 
pelos Presidentes e delegados 
das Associações afiliadas à CO-
NAMP, debateu e votou as te-
ses, conclusões, enunciados e 
sugestões aprovadas pelas Co-
missões Temáticas, bem como 
os destaques, recursos, emen-
das e moções oriundas dos tra-
balhos do congresso.

Na oportunidade, por suges-
tão da presidente da CONAMP, 
a Plenária aprovou moção de 
reconhecimento à equipe orga-
nizadora do evento. Também 
foi confirmada uma moção de 
apoio à possibilidade de permu-
ta interestadual no âmbito dos 
MP´S estaduais. A CONAMP é 
favorável e o tema está em dis-
cussão no âmbito do Conselho 
Nacional do MP (CNMP).



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

Atuação internacional em defesa do MP

Durante o Congresso Na-
cional do MP, foi realizada ainda 
uma reunião conjunta entre o 
Conselho Deliberativo da CO-
NAMP e membros da  a IAP. 
Promotores e Procuradores de 
Justiça de diferentes países de-
bateram a possibilidade de cria-
ção de uma confederação de 
associações do MP da América 
Latina – a Federacion Latinoa-
mericana de Fiscales.

Foi definida uma comissão 
específica para tratar do tema 
e cinco princípios fundamentais 
foram fixados: segurança insti-
tucional, independência funcio-
nal, cooperação, capacitação, 
e intervenção em organismos 

internacionais. Eles irão orientar 
a elaboração do projeto de esta-
tuto da nova entidade. A previ-
são é que o texto seja aprovado 
em fevereiro de 2016 durante 
assembleia na Costa Rica.

Associações da Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica e Pa-
raguai compõem a comissão 
que está à frente do processo. 

A CONAMP, representada pelo 
secretário-geral Marcelo Olivei-
ra e pelo presidente da Asso-
ciação do Ministério Público do 
Estado do Maranhão (Ampem), 
José Augusto Cutrim, e a Asso-
ciação Nacional do Ministério 
Público de Contas (Ampacon) 
representam o Brasil.
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