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CONAMP apresenta ao PGR minuta de 
projeto de lei em reconhecimento à 
atividade de risco de Procuradores e 
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sobre a capacidade eleitoral passiva de 
Magistrados e membros do MP
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CAPA

CONAMP apresenta ao PGR minuta de 
projeto de lei em reconhecimento à 
atividade de risco de Procuradores e 

Promotores de Justiça

O presidente da CONAMP, 

Manoel Murrieta, apresentou ao 

Procurador-Geral da República, 

Augusto Aras, no dia 16 de se-

tembro, minuta de projeto de lei 

pelo reconhecimento legislativo 

da atuação dos membros do Mi-

nistério Público brasileiro como 

atividade de risco. O presidente 

do Conselho Nacional de Procu-

radores-Gerais (CNPG), Fabiano 

Dallazen, esteve presente na 

oportunidade.

O texto foi elaborado pela 

Comissão de Proposição Legis-

lativa da CONAMP e ratificado 

pelo conselho deliberativo da 

entidade.

No ofício entregue ao PGR, 

a CONAMP solicitou que o texto 

seja enviado como projeto de lei 

ao Congresso Nacional.

Após o envio da minuta de 

projeto de lei à procuradoria-

-geral da República sobre o re-

conhecimento da atividade de 

risco, o conselho deliberativo 

iniciou a discussão sobre outros 

possíveis temas que necessitem 

da iniciativa da CONAMP. A co-

ordenaria de trabalho relaciona-

da às proposições legislativas 

estuda as indicações do con-

selho. Os trabalhos são coorde-

nados pelo presidente da Asso-

ciação Paranaense do Ministério 

Público (APMP), André Glitz.

https://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/2911-os-riscos-intrinsecos-a-atuacao-do-ministerio-publico-demandam-reconhecimento.html


3

CONSELHO DELIBERATIVO

No dia 18 de setembro, a 

CONAMP promoveu palestra 

virtual sobre a reforma adminis-

trativa (PEC 32/2020). Fernan-

do Menezes de Almeida, dou-

tor em Direito, professor titular 

do Departamento de Direito do 

Estado da Faculdade de Direito 

da USP e Diretor Administrati-

vo da FAPESP, foi o palestrante 

convidado. Além do conselho 

deliberativo da CONAMP, tam-

bém participaram dirigentes 

associativos das entidades que 

integram a Frente Associativa 

da Magistratura e do Ministério 

Público.

A apresentação inicial con-

sistiu em analisar uma tabela 

comparativa entre o texto atu-

al da Constituição Federal e o 

texto das mudanças propostas 

na PEC. Fernando destacou a 

importância de discutir o tema, 

mas disse que possui uma visão 

não favorável da PEC 32/2020. 

Ele pontou aspectos negativos 

e questões que necessitam de 

aprimoramento.

“O que está por trás dessa 

PEC é uma visão mais liberal no 

sentido de reduzir o tamanho 

CONAMP promove palestra virtual sobre reforma 
administrativa

do Estado. Além da redução de 

gastos, fica claro o desejo por 

uma administração pública me-

nor, uma certa redução do po-

der de atuação do funcionalismo 

público em geral. Por outro lado, 

há um aspecto centralizador do 

Estado na relação da União com 

Estados e municípios e no po-

der do chefe do Executivo em 

comparação a os outros pode-

res”, declarou Fernando.

Outro ponto que o profes-

sor ressaltou foi “a franca crítica 

ao sistema de estabilidade do 

servidor público. É quase o foco 

central da reforma”. Na opinião 

de Fernando, antes de alterar 

as regras do funcionalismo pú-

blico, seria mais interessante 

refletir qual a administração pú-

blica que se deseja concretizar. 

“A reforma passa por fora des-

sas discussões e foca no regime 

jurídico do servidor público, não 

há uma alteração de estrutura 

da administração pública”.

Após a apresentação da 

análise comparativa, ocorreu um 

debate em que foram discutidas 

as principais preocupações das 

entidades classistas.

A iniciativa é parte de uma 

estratégia institucional em re-

lação à PEC. As lideranças as-

sociativas analisam os possíveis 
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desdobramentos da medida. 

Apesar de não haver menção di-

reta às carreiras da Magistratura 

e do Ministério Público, há preo-

cupação sobre possíveis impac-

tos indiretos da PEC 32/2020 e 

também quanto ao serviço pú-

blico em geral.

Na ocasião, o presidente da 

CONAMP fez um agradecimen-

to especial a Roberto Livianu, 

assuntos institucionais e parla-

mentares da Associação Paulis-

ta do Ministério Público (APMP), 

responsável pela aproximação 

com o Fernando Menezes.

Reuniões

No mês de setembro, além do encontro para a palestra, 

o conselho deliberativo da CONAMP realizou outras duas 

reuniões ordinárias: uma completamente virtual, no dia 1º do 

mês; outra em formato híbrido, no dia 21, oportunidade 

em que ocorreu a apresentação dos novos assessores 

da CONAMP: Fabia de Melo Fournier (PA), Paulo Cezar dos 

Passos (MS) e Renato Kim Barbosa (SP). 

Confira a íntegra da palestra virtual sobre a reforma 
administrativa (PEC 32/2020)

https://www.youtube.com/watch?v=qms20_r66dA
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CONVÊNIO

Seguros Unimed é a nova integrante do 
Clube de Vantagens da CONAMP

A Seguros Unimed, empre-

sa com mais de 20 anos de ex-

periência no setor, e a Elo Ad-

ministradora agora fazem parte 

do Clube de Vantagens da CO-

NAMP. Portanto, associados da 

CONAMP e afiliadas podem ad-

quirir plano de saúde de abran-

gência nacional com condições 

diferenciadas e exclusivas para 

atender as necessidades dos 

membros do Ministério Público.

A comercialização do pro-

duto de assistência médico-hos-

pitalar da operadora Seguros 

Unimed será feita pela empresa 

Elo Administradora em parceria 

com a Nature Corretora. Não há 

exigência de co-participação.

O contrato foi assinado 

e formalizado no dia 9 de se-

tembro pelo presidente da CO-

NAMP, Manoel Murrieta, na sede 

da entidade em Brasília.

O 1º vice-presidente da 

CONAMP, Tarcísio Bonfim, que 

participou ativamente da nego-

ciação, explica que está é uma 

vitória associativa já que as trata-

tivas em busca de um plano que 

atendesse as necessidades dos 

membros do MP e das famílias 

duraram mais de dois anos. “Es-

tivemos com diversas empresas 

e realizamos várias reuniões. O 

esforço foi com o objetivo maior 

de zelar pela saúde e bem estar 

de nossos associados, prezan-

do pelo caráter nacional”, afirma 

Tarcísio.
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FRENTAS

Deputado Danilo Cabral reúne-se com a Frentas para 
discutir iniciativa legislativa sobre a capacidade eleitoral 
passiva de Magistrados e membros do Ministério Público

Deputado Danilo Cabral re-

úne-se com a Frentas para dis-

cutir iniciativa legislativa sobre a 

capacidade eleitoral passiva de 

Magistrados e membros do Mi-

nistério Público

No dia 17 de setembro, os 

dirigentes associativos que in-

tegram a Frente Associativa da 

Magistratura e do Ministério Pú-

blico (Frentas) reuniram-se vir-

tualmente com o deputado Da-

nilo Cabral (PSB/PE). Também 

participou o vice-presidente do 

Conselho Fiscal da CONAMP 

Marcos Carvalho.

O deputado informou a re-

tirada do projeto de sua autoria 

que estabelecia prazo mínimo 

de desincompatibilização para 

integrantes das Forças Arma-

das, membros do Poder Judi-

ciário, dos Tribunais de Contas 

e do Ministério Público, para 

concorrer a cargos eletivos (PLP 

199/20). De acordo com o par-

lamentar, ocorreu uma contami-

nação do debate que desvirtuou 

o objetivo inicial de determinar 

regras isonômicas entre os Po-

deres públicos de participação 

no processo eletivo político bra-

sileiro. O deputado optou por 

retirar o projeto de lei e afirmou 

que deseja aprofundar o deba-

te com a Frentas para elaborar 

um novo texto que contemple 

a necessidade das carreiras da 

Magistratura e do Ministério Pú-

blico.

Além de Danilo Cabral, tam-

bém assinaram o requerimen-

to de retirada do PLP 199/20 

os deputados: Bira do Pindaré 

(PSB/MA), Lídice da Mata (PSB/

BA) e Vilson da Fetaemg (PSB/

MG).

O coordenador da Frentas, 

Manoel Murrieta, presidente da 

CONAMP, afirmou que as enti-

dades estão à disposição para 

dialogar, debater a matéria e 

contribuir com a formatação de 

um texto legislativo mais ade-

quado. “O deputado Danilo Ca-

bral expressou espírito demo-

crático e maturidade ao acolher 

as considerações apresentadas 

pela Frentas. No projeto retirado 

haviam diversas inconstituciona-

lidades e a sensação de punição 

ao Judiciário e MP . Estamos à 

disposição para reiniciar o deba-

te com novos parâmetros”, dis-

se Murrieta.

A Frentas irá enviar ao par-

lamentar uma compilação dos 

estudos já existentes sobre o 

tema, bem como parabenizou 

Deputado Danilo pela consciên-

cia democrática.
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Conversas interessantes e descontraídas sobre temas diversos relacionados ao Ministério 

Público, à Justiça e à sociedade brasileira – esse é o objetivo dos webinars realizados pela 

CONAMP.

A experiência dos convidados, sempre autoridades jurídicas nacionalmente reconhecidas, 

gera um debate e enriquecedor, capaz de multiplicar importantes opiniões e novos cenários.

Os webinars acontecem no Youtube da CONAMP e as gravações ficam sempre disponíveis!

 Diálgos Penais - Litígio Estratégico no 

Tribunal do Júri

Diálogos Penais - Acordo de Não Persecução Penal Diálogos Penais - Violência Digital

Diálogos Penais - Violência de gênero

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR TODOS OS DEBATES

https://www.youtube.com/conampbrasil
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NOTAS

STF reforça o princípio do Promotor 

natural no julgamento da ADI 2854

Após sugestão da CONAMP, conselheiros do CNMP apresentam proposta que institui 

condições especiais de trabalho para membros e servidores do MP que se enquadrem na 

condição de pessoa com deficiência

CONAMP questiona no STF lei que dispensa 

licitações a advogados e profissionais de 

contabilidade

CONAMP defende realização de diligências complementares sem obrigatoriedade 

de abertura de PIC

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2888-stf-reforca-o-principio-do-promotor-natural-no-julgamento-da-adi-2854.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2873-presidente-da-conamp-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-associacao-do-mp-de-pernambuco.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2873-presidente-da-conamp-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-associacao-do-mp-de-pernambuco.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2910-conamp-questiona-no-stf-lei-que-dispensa-licitacoes-a-advogados-e-profissionais-de-contabilidade.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2900-conamp-defende-realizacao-de-diligencias-complementares-sem-obrigatoriedade-de-abertura-de-pic.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2900-conamp-defende-realizacao-de-diligencias-complementares-sem-obrigatoriedade-de-abertura-de-pic.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2910-conamp-questiona-no-stf-lei-que-dispensa-licitacoes-a-advogados-e-profissionais-de-contabilidade.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2900-conamp-defende-realizacao-de-diligencias-complementares-sem-obrigatoriedade-de-abertura-de-pic.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2888-stf-reforca-o-principio-do-promotor-natural-no-julgamento-da-adi-2854.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2873-presidente-da-conamp-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-associacao-do-mp-de-pernambuco.html
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Frentas e Fonacate discutem proposta de 

Reforma Administrativa

CONAMP apoia iniciativa #MeTooBrasilMárcio Maués é reconduzido à presidência 

da AMPEP, biênio 2020/2022

CONAMP e CNPG publicam estudo 

sobre a reforma da Lei de Improbidade 

Administrativa

Leia mais Leia mais

Leia mais Leia mais

https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2894-frentas-e-fonacate-discutem-proposta-de-reforma-administrativa.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2890-conamp-apoia-iniciativa-metoobrasil.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2889-marcio-maues-e-reconduzido-a-presidencia-da-ampep-bienio-2020-2022.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2892-conamp-e-cnpg-publicam-estudo-sobre-a-reforma-da-lei-de-improbidade-administrativa.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2889-marcio-maues-e-reconduzido-a-presidencia-da-ampep-bienio-2020-2022.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2890-conamp-apoia-iniciativa-metoobrasil.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2892-conamp-e-cnpg-publicam-estudo-sobre-a-reforma-da-lei-de-improbidade-administrativa.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2894-frentas-e-fonacate-discutem-proposta-de-reforma-administrativa.html
https://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/2903-os-desafios-da-justica-brasileira-em-tempos-de-pandemia.html


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

Frentas se reúne com Anac para tratar 
sobre embarque armado de magistrados e 
membros do Ministério Público

CONAMP participa de lançamento do Guia 
do Candidato Empreendedor do Sebrae

Presidente da CONAMP recebe presidente 
do CNPG em visita de cortesia

Presidente da CONAMP é homenageado 
com a Comenda da Associação Nacional do 
Ministério Público Militar

Leia mais

Leia mais Leia mais

Leia mais

https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2902-presidente-da-conamp-recebe-presidente-do-cnpg-em-visita-de-cortesia.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2915-conamp-participa-de-lancamento-do-guia-do-candidato-empreendedor-do-sebrae.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2912-frentas-se-reune-com-anac-para-tratar-sobre-embarque-armado-de-magistrados-e-membros-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2914-presidente-da-conamp-e-homenageado-com-a-comenda-da-associacao-nacional-do-ministerio-publico-militar.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2902-presidente-da-conamp-recebe-presidente-do-cnpg-em-visita-de-cortesia.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2914-presidente-da-conamp-e-homenageado-com-a-comenda-da-associacao-nacional-do-ministerio-publico-militar.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2915-conamp-participa-de-lancamento-do-guia-do-candidato-empreendedor-do-sebrae.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2912-frentas-se-reune-com-anac-para-tratar-sobre-embarque-armado-de-magistrados-e-membros-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/coluna-direito-em-debate/item/2907-reflexos-da-falta-de-atribuicao-do-ministerio-publico-as-origens-do-principio-do-promotor-natural

