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CONAMP: 5 décadas de dedicação ao 
Ministério Público, à sociedade e à

democracia brasileira
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No dia 10 de dezembro, a 
Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (CO-
NAMP) completa 50 anos de 
existência. São 5 décadas de 
dedicação ao Ministério Públi-
co, à sociedade e à democracia 
brasileira.

A CONAMP é um sonho 
que surgiu durante III Congres-
so do Ministério Publico Flumi-
nense, em Teresópolis (RJ), e 
que se concretizou no ano de 
1971 com a posse da primei-
ra diretoria. A Carta de Curitiba 
de 1986 e a mobilização du-

rante a Constituinte de 1988 
são os dois principais marcos 
históricos que deixam claro 
a importância da entidade na 
formatação do atual modelo do 
Ministério Público.

Para celebrar o cinquen-
tenário, a atual diretoria (biênio 
2020/2022) de entidade prepa-
rou uma série de eventos e ini-
ciativas especiais.

As comemorações come-
çaram no dia 1º de dezembro 
com a realização da live festiva. 
Uma festa online em que foram 
sorteados prêmios exclusivos 

CONAMP: 5 décadas de dedicação ao 
Ministério Público, à sociedade e à 

democracia brasileira

aos associados da CONAMP e 
afiliadas. 

Novo site institucional, 
campanhas nas redes sociais e 
agenda comemorativa já foram 
algumas das atividades conclu-
ídas. 

Parte da festa também irá 
ocorrer no ano de 2021: em fe-
vereiro, a webconference, um 
evento virtual para discutir os 
desafios institucionais; e em 
maio, o lançamento de um livro 
sobre os 50 anos da CONAMP e 
o Ministério Público. 
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Live festiva e sorteio de prêmios

S O R T E A D O S  L I V E

Henrique Rech Neto (RS) - Adega Electrolux

Ursula Catarina F. da Silva Pinto (GO) - Celular Galaxy S20+ 

Valeria Feres Borges (PR) - Tablet iPad mini 5 Apple

Celia Lúcia Vaz de Araújo (ES) - Notebook Samsung Book X40

Jovilhiana Orrigo Ayricke (RO) - Renault Kwid 0Km

1 º

2 º

3 º

4 º

5 º

Clique aqui e confira os 50 

sorteados que ganharam 

exemplares do livro “A 

Defesa dos Interesses 

Difusos em Juízo”

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8265-confira-os-50-sorteados-que-ganharam-exemplares-do-livro-a-defesa-dos-interesses-difusos-em-juizo.html 
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Confira abaixo a íntegra da live festiva

https://www.youtube.com/watch?v=3PfXUC3_drg
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Lançamento do novo site institucinal

Lançamento da agenda institucional

A atualização do site da CONAMP é 
um dos principais legados da comemo-
ração dos 50 anos. O novo portal é mais 
moderno, intuitivo e acessível. Agora, os 
associados terão um espaço digital de 
conexão direta com a CONAMP.

Para os associados, a CONAMP preparou uma 
agenda comemorativa. Ao longo de todo o ano 2021, o 
cinquentenário da entidade, a agenda reforça o vínculo e 
a proximidade associativa.

A agenda está disponível apenas para os associados 
da CONAMP e afiliadas. O material é distribuído pelas 
afiliadas que solicitaram a agenda 2021.

Campanha nas redes sociais

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

https://www.conamp.org.br/
https://www.instagram.com/conamp/
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Ponto de vista

Ex-presidentes da CONAMP falam sobre os próprios mandatos. A experiência, conquistas, 
desafios, memórias de anos intensos de dedicação e atuação no cenário nacional. Eles foram os 
principais autores da história da entidade.

Video institucional comemorativo

CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=hWDm582RhN0
https://www.youtube.com/watch?v=-7odnqUE0pA
https://www.youtube.com/watch?v=IQWgxttbiAg
https://www.youtube.com/watch?v=CPl_oUgaL7E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCfhIZ7tiHN_jNo98GOElrks_QPAjIGJ
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NACIONAL

CNMP aprova programa de assistência à saúde dos 
membros do Ministério Público

O plenário do Conselho 

Nacional do Ministério Público 

(CNMP) aprovou, nesta quarta-

-feira (02), resolução que disci-

plina o programa de assistência 

à saúde suplementar para mem-

bros e servidores do Ministério 

Público, da ativa e aposentados, 

com efeito a partir do dia 01/ de 

março de 2021.

A minuta que deu origem à 

Resolução foi protocolada pela 

CONAMP e Conselho Nacional 

de Procuradores-Gerais (CNPG) 

e se baseou na simetria com a 

regulamentação já efetuada pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ).

“A saúde dos membros do 

Ministério Público significa a 

saúde e a vitalidade da luta pela 

democracia e pela luta dos di-

retos da sociedade”, declarou o 

presidente da CONAMP, Manoel 

Murrieta, durante sustentação 

oral. Murrieta agradeceu à sen-

sibilidade do conselheiro Oswal-

do D’Albuquerque, por ter pro-

posto a resolução a partir das 

sugestões encaminhadas pela 

CONAMP e CNPG, e do conse-

lheiro Luiz Bandeira, relator da 

matéria.

Além da diretoria da CO-

NAMP, integrantes do conselho 

deliberativo também acompa-

nharam a sessão plenária do 

CNMP.

Resolução

No texto, consideram-se o 

princípio constitucional da sime-

tria entre o Ministério Público e o 

Poder Judiciário e a necessida-

de da regulamentação uniforme 

e simétrica dos dispositivos per-

tinentes da Constituição e das 

leis vigentes no âmbito da União 

e das 27 unidades da Federa-

ção sobre a matéria.

De acordo com a resolução 

aprovada, os programas de as-

sistência à saúde suplementar 

para membros e servidores do 

Ministério Público deverão ob-

servar as diretrizes da própria 

norma, a disponibilidade orça-

mentária, o planejamento estra-
tégico de cada órgão e os princí-
pios da legalidade, razoabilidade 
e proporcionalidade.

Para fins da resolução, con-
sidera-se assistência à saúde 
suplementar: assistência médi-
ca, hospitalar, odontológica, psi-
cológica e farmacêutica, pres-
tada diretamente pelo órgão ou 
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entidade ao qual estiver vincula-
do o membro ou servidor do Mi-
nistério Público, mediante con-
vênio ou contrato, ou, na forma 
de auxílio, mediante reembolso 
total ou parcial do valor despen-
dido pelo membro ou servidor 
com planos ou seguros privados 
de assistência à saúde-odonto-
lógicos. 

Ainda conforme a resolu-
ção, a assistência à saúde dos 
beneficiários será prestada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
e, de forma suplementar, por 
meio de regulamentação do 
respectivo Ministério Público, 
mediante: autogestão de assis-
tência à saúde, conforme de-
finido em regulamento próprio 
aprovado pelo órgão, inclusive 
com coparticipação; convênio 
ou contrato com operadoras 
de plano de assistência à saú-
de, com ou sem coparticipação; 

serviço prestado diretamente 
pelo órgão ou entidade; e auxí-
lio de caráter indenizatório, por 
meio de reembolso.

A resolução estabelece 
também que o beneficiário que 
participar de programa de saúde 
suplementar nas formas de au-
togestão de assistência à saúde 
e convênio/contrato com opera-
doras de plano de assistência à 
saúde, para si ou seus depen-
dentes, custeado total ou par-
cialmente pelo erário, terá asse-
gurado o reembolso nos termos 
do respectivo regulamento, nas 
seguintes condições: aplicação 
dos limites estabelecidos nos §§ 
2º e 3º do art. 5º desta Resolu-
ção; dedução da contrapartida 
do ente público e das participa-
ções obrigatórias dos beneficiá-
rios; e a limitação de reembolso 
apenas por despesas efetiva-
mente comprovadas.  

Não será obrigatória a insti-
tuição do auxílio de caráter inde-
nizatório, por meio de reembol-
so,  quando for adotada alguma 
das outras modalidades previs-
tas de assistência à saúde, sen-
do vedado ao membro ou ser-
vidor a vinculação simultânea a 

mais de uma modalidade.

https://www.conamp.org.br/publicacoes/artigos-juridicos/7101-democracia-digital-e-eleicoes-2020-7101.html
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PARLAMENTO

O 1º vice-presidente da CO-

NAMP, Tarcísio Bonfim, participou, 

nesta sexta-feira (13), de audiên-

cia pública virtual da Comissão de 

Juristas que discute mudanças na 

Lei de Lavagem de Dinheiro.

“A jurisprudência do nosso 

País tem evidenciado que nossa 

lei é moderna e tem se firmado 

como um importante instrumento 

de combate à corrupção”, pon-

tuou Tarcísio. Ele lembrou que a 

atuação efetiva pelo fim da corrup-

ção é uma manifestação eloquen-

te e diária da sociedade. “Qual-

quer medida de aperfeiçoamento 

legislativo não pode se afastar dos 

marcos civilizatórios e dos avanços 

que conseguimos até o momento, 

Lavagem de dinheiro é tema de audiência pública com a 
presença da CONAMP

como a importância dos tipos pe-
nais previstos na lei de lavagem de 
dinheiro”.

O representante da CONAMP 
afirmou ainda que a legislação bra-
sileira atual está em sintonia com 
diversos países, comprovando a 
eficiência do texto. “A CONAMP 
entende que, no caso da lei de la-
vagem de dinheiro, em decorrên-
cia de termos como objeto tute-
lado a ordem econômica e social 
e dos avanços que já foram efeti-
vados, qualquer alteração precisa 
levar em conta que não podemos 
ter retrocessos”, disse Tarcísio.

Como sugestão de pauta 
para a comissão, Tarcísio propôs o 
avanço quanto à responsabilidade 

penal de pessoas jurídicas, con-
forme previsão constitucional, e o 
aperfeiçoamento dos instrumen-
tos de recuperação de ativos.

Tarcísio é coordenador do 
grupo de trabalho da CONAMP 
que estuda o tema e prepara ma-
teriais técnicos que serão entre-
gues aos parlamentares.

A comissão de juristas foi ins-
talada em setembro pela Câmara 
dos Deputados e possui mais de 
40 integrantes, entre membros do 
MP, magistrados, juristas e advo-
gados. O Presidente da Comissão 
de Juristas é o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) Rey-

naldo Soares da Fonseca.

Confira abaixo a íntegra da audiência pública

https://www.youtube.com/watch?v=c36hhca6Tig
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LIDERANÇA CLASSISTA

No dia 1º de dezembro, o 

conselho deliberativo realizou a 

última reunião do ano de 2020. O 

encontro ocorreu em Brasília, no 

Ministério Público do Distrito Fe-

deral e Territórios, e teve caráter 

híbrido.

Na ocasião, o presidente da 

CONAMP, Manoel Murrieta, se 

despediu de alguns integrantes 

que deixam o conselho delibera-

tivo da entidade devido ao fim do 

mandato na associação afiliada. 

Murrieta prestou homenagens a 

Dimitrius Viveiros Gonçalves, do 

Rio de Janeiro; Jacqueline Orofi-

no, do Tocantins; Márcio Gondim, 

da Paraíba; Martha Beltrame, do 

Rio Grande do Sul; e Nilzir Soa-

res, de Sergipe.

Estiveram presentes na reu-

nião da CONAMP as procurado-

res-gerais de Justiça da Bahia, 

Norma Cavalcanti; do Distrito Fe-

deral, Fabiana Costa; e do Espíri-

to Santo, Luciana Andrade, além 

do procurador-geral de Justiça da 

Paraíba, Francisco Seráphico.

Conselho deliberativo realiza última reunião do ano de 2020

Atuação

Foi feito um balanço dos te-

mas enfrentados pela CONAMP 

desde março deste ano (período 

em que foi empossada a atual 

diretoria, biênio 2020/2022) tan-

to no Congresso Nacional, Su-

premo Tribunal Federal, tribunais 

superiores e Conselho Nacional 

do Ministério Público e Conselho 

Nacional de Justiça.

Liberdade de expressão e ci-

dadania de magistrados e mem-

bros do Ministério Público; refor-

ma tributária; embarque armado; 

júri por videoconferência; política 

remuneratória; capacidade elei-

toral passiva; PEC emergencial; 

lavagem de dinheiro; reforma ad-

ministrativa; permuta; teletrabalho 

durante a pandemia; programa 

de assistência à saúde; compo-

sição do CNMP; plano mansue-

to; acordo de leniência; reformas 

na lei improbidade administrativa 

e na lei de lavagem de dinheiro; 

a criação da Lei Geral de Prote-

ção de Dados Penais (LGPD); 

e a mobilização quanto ao PLP 

101/2020 foram alguns dos te-

mas que pautaram a auação da 

CONAMP. Em destaque, a apre-

sentação ao PGR minuta de pro-

jeto de lei em reconhecimento à 

atividade de risco de Procurado-

res e Promotores de Justiça.

Para 2021, foram discutidas 

as proposições legislativas prio-
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ritárias de atuação no primeiro 

trimestre do ano, bem como es-

tratégias de ação, considerando 

a tendência do contexto político.

A CONAMP também avança 

na elaboração de uma sugestão 

de alteração legislativa sobre o PL 

4141 de 2020, que estabelece o 

sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente vítima 

ou testemunha de violência e al-

tera o ECA. O texto está em fase 

de finalização e será encaminha-

do ao Congresso Nacional.

Oficina virtual do Sebrae

No mês de novembro, os in-

tegrantes do conselho deliberativo 

participaram de oficina virtual reali-

zada pelo Sebrae sobre a conso-

lidação de um ambiente favorável 

aos pequenos negócios.

“Somos entusiastas desta 

parceria com o Sebrae. Este proje-

to colaborativo em prol dos empre-

endedores brasileiros é também 

uma contribuição do Ministério 

Público brasileiro ao crescimento 

econômico do Brasil. Esta é a afir-

mação de uma nuance do papel 

desempenhado por Procuradores 

e Promotores de Justiça, somos 

também promotores do desenvol-

vimento”, afirmou o presidente da 

CONAMP, Manoel Murrieta, du-

rante a abertura da oficina.

Durante a oficina foi discuti-

do o cenário econômico atual do 

país tenho em vista a pandemia de 

Covid-19 e como o Ministério Pú-

blico pode apoiar a retomada do 

crescimento do Brasil por meio da 

efetivação da legislação referente a 

micro e pequenas empresas.

Ao final, foi deliberado a cria-

ção de um projeto piloto para 

avançar com o estreitamento das 

relações do Ministério Público e 

Sebrae em prol dos empreende-

dores. As associações que irão 

apoiar, fomentar e experimentar a 

iniciativa são dos estados da Bahia 

(Ampeb); Mato Grosso (AMMP); 

Minas Gerais (AMMP); Rio Grade 

do Sul (AMPRS); Rondônia (Am-

pro); e Pará (Ampep).

Confira vídeo do Sebrae sobre a importância da atuação do 
Ministério Público na geração de emprego e renda

https://www.youtube.com/watch?v=92Lb8iaHFgo&t=22s
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Empossada a nova diretoria da Associação 

Catarinense do Ministério Público

Leonardo Quintans Coutinho é eleito 

presidente da Associação Paraibana do MP

Paulo Penteado recebe homenagem do 

Ministério Público Militar

João Ricardo Santos Tavares toma posse 

como presidente da AMPRS

No Tocantins, Nova Diretoria e Conselho 

Fiscal da ATMP são empossados

CONAMP homenageia conselheira Ivana 

Farina

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

NOTAS

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8270-empossada-a-nova-diretoria-da-associacao-catarinense-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8279-leonardo-quintans-coutinho-e-eleito-presidente-da-associacao-paraibana-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8275-paulo-penteado-recebe-homenagem-do-ministerio-publico-militar.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8281-joao-ricardo-santos-tavares-toma-posse-como-presidente-da-amprs.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8278-no-tocantins-nova-diretoria-e-conselho-fiscal-da-atmp-sao-empossados.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8256-conamp-homenageia-conselheira-ivana-farina.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8281-joao-ricardo-santos-tavares-toma-posse-como-presidente-da-amprs.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8278-no-tocantins-nova-diretoria-e-conselho-fiscal-da-atmp-sao-empossados.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8256-conamp-homenageia-conselheira-ivana-farina.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8270-empossada-a-nova-diretoria-da-associacao-catarinense-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8279-leonardo-quintans-coutinho-e-eleito-presidente-da-associacao-paraibana-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8275-paulo-penteado-recebe-homenagem-do-ministerio-publico-militar.html


13

Entidades enviam à ANAC sugestões de 

mudança na regulamentação de embarque 

armado de membros do MP e da Magistratura

CONAMP e Frentas discutem PEC Emergencial com governador do Acre

CONAMP participa de homenagem do CNPG 

ao ex-presidente Victor Hugo Azevedo

PEC emergencial: Frentas reúne-se com 

relator da matéria

CONAMP participa de campanha em prol do 

estado do Amapá

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais Leia mais

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7104-entidades-enviam-a-anac-sugestoes-de-mudanca-na-regulamentacao-de-embarque-armado-de-membros-do-mp-e-da-magistratura-7104.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7092-conamp-e-frentas-discutem-pec-emergencial-com-governador-do-acre-7092.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7092-conamp-e-frentas-discutem-pec-emergencial-com-governador-do-acre-7092.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8266-conamp-participa-de-homenagem-do-cnpg-ao-ex-presidente-victor-hugo-azevedo.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8273-pec-emergencial-frentas-reune-se-com-relator-da-materia.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7095-conamp-participa-de-campanha-em-prol-do-estado-do-amapa-7095.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8266-conamp-participa-de-homenagem-do-cnpg-ao-ex-presidente-victor-hugo-azevedo.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7092-conamp-e-frentas-discutem-pec-emergencial-com-governador-do-acre-7092.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8273-pec-emergencial-frentas-reune-se-com-relator-da-materia.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7095-conamp-participa-de-campanha-em-prol-do-estado-do-amapa-7095.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/7104-entidades-enviam-a-anac-sugestoes-de-mudanca-na-regulamentacao-de-embarque-armado-de-membros-do-mp-e-da-magistratura-7104.html
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Senado aprova Programa de 

Acompanhamento e Transparência Fiscal

Nota em defesa da eficiência do sistema 

penal e contra privilégios indevidos

CONAMP prestigia posse do novo PGJ de 

Tocantins

Em estudo técnico, CONAMP e CNPG 

apontam que PLP 101/20 é o desmonte do 

Ministério Público

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8282-senado-aprova-programa-de-acompanhamento-e-transparencia-fiscal.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8283-nota-em-defesa-da-eficiencia-do-sistema-penal-e-contra-privilegios-indevidos.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8280-conamp-prestigia-posse-do-novo-pgj-de-tocantins.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8277-em-estudo-tecnico-conamp-e-cnpg-apontam-que-plp-101-20-e-o-desmonte-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8280-conamp-prestigia-posse-do-novo-pgj-de-tocantins.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8277-em-estudo-tecnico-conamp-e-cnpg-apontam-que-plp-101-20-e-o-desmonte-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8282-senado-aprova-programa-de-acompanhamento-e-transparencia-fiscal.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8283-nota-em-defesa-da-eficiencia-do-sistema-penal-e-contra-privilegios-indevidos.html
https://www.conamp.org.br/publicacoes/artigos-juridicos/8267-as-medidas-legais-de-controle-da-covid-19-isolamento-quarentena-e-tratamento-de-saude-compulsorio-e-sua-proporcionalidade.html


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

CONAMP reúne-se com integrantes da 
Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados do Exército brasileiro

CONAMP prestigia lançamento do projeto 
“Respeito e Diversidade”

CONAMP é embaixadora do movimento 
#EuVotoSemFake capitaneado pelo TSE

Leia maisLeia mais

Leia mais

XXIV Congresso Nacional do Ministério Público 

é tema de reunião com o ministro do Turismo

Leia mais

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8272-conamp-prestigia-lancamento-do-projeto-respeito-e-diversidade.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8259-conamp-reune-se-com-integrantes-da-diretoria-de-fiscalizacao-de-produtos-controlados-do-exercito-brasileiro.html
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