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A CONAMP e afiliadas lan-
çaram no dia 29 de março, em 
Brasília, uma campanha de va-
lorização da atuação do Minis-
tério Público. Voltada para as 
redes sociais, a iniciativa tem 
o objetivo principal de valorizar 
a atuação do Ministério Públi-
co e de repudiar tentativas que 
buscam fragilizar ou que criem 
empecilhos ao pleno exercício 
das funções institucionais, em 
especial as que atentam contra 
o poder investigatório civil e cri-
minal do MP

O tema de largada é a 
corrupção, o mote “Corrup-

tos#NãoPassarão” marca o ví-
deo de abertura da campanha. 
“Ninguém é a favor da corrup-
ção. O Brasil está mudando e o 
Ministério Público está fazendo 
o papel dele, de maneira trans-

parente e imparcial, resguar-
dando as leis e exigindo de 
todos o cumprimento da legis-
lação brasileira, independente-
mente de cargo ou partido” diz 
um dos trechos do vídeo.

CONAMP lança campanha CORRUPTOS #NÃOPASSARÃO
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Confira a íntegra do primeiro vídeo da campanha #NãoPassarão:

Participe da campanha 
postando uma foto com 
a hashtag ou acessando 
www.naopassarao.com 

para alterar a sua 
foto de perfil.

http://www.naopassarao.com
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2IgOHU4X0
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Nova diretoria da CONAMP é empossada 

No dia 29 de março foi re-
alizada a solenidade de posse 
da nova diretoria, conselho fis-
cal e diretorias regionais da CO-
NAMP para o biênio 2016/2018. 
Norma Angélica Reis Cardoso 
Cavalcanti foi reconduzida à 
presidência da entidade. A ceri-
mônia foi realizada em Brasília, 
no espaço Dúnia City Hall.

Em discurso, Norma agra-
deceu ao conselho deliberativo 

da CONAMP pela confiança em 
sua gestão e afirmou que conti-
nuará o segundo mandato com 
o mesmo entusiasmo e respon-
sabilidade. Norma falou ainda 
sobre a atuação do Ministério 
Público no combate a corrup-
ção. “Somos nós, Procurado-
res e Promotores de Justiça, os 

defensores da ordem jurídica e 
do regime democrático, fiscali-
zadores dos Poderes de Estado 
para que sejam respeitados os 
direitos assegurados na própria 
Carta Magna.” 

Ao ressaltar a atuação do 
MP, Norma lembrou que a so-
ciedade reconhece a credibilida-
de da Instituição. “Mas, por esse 
mesmo motivo, sabemos que, 
justamente por nossas virtudes, 
temos, a todo instante, de ficar 
alertas para as inúmeras tenta-
tivas de enfraquecer o Ministé-
rio Público, seja pela retirada de 
poderes ou pelo esfacelamento 
do seu regime jurídico.”

A presidente da CONAMP 
chamou a atenção para propo-
sições que afetam o MP, como 
o Projeto de Lei do Senado 
233/2015, que tolhe a atuação 
ministerial na condução da in-
vestigação civil, burocratizan-
do excessivamente as etapas 
de execução do inquérito ci-
vil. Há ainda o Projeto de Lei 
3123/2015, que modifica a po-

lítica remuneratória e fragiliza a 
garantia constitucional da irre-
dutibilidade remuneratória dos 
membros da carreira. 

Homenagens

O presidente do Conselho 
Nacional de Procuradores-Ge-
rais (CNPG), Lauro Machado 
Nogueira, também discursou 
na solenidade de posse. Lauro 
parabenizou a presidente Nor-
ma pela recondução, saudou a 
nova diretoria empossada e de-
sejou sucesso à gestão da CO-
NAMP.

Ao ex-presidente da CO-
NAMP César Bechara Nader 
Mattar Jr. foi entregue a Meda-
lha de Ordem do Mérito da As-
sociação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público.  “O 



3

trabalho de Vossa Excelência foi 
reconhecido pelo conselho deli-
berativo da CONAMP, pois sua 
atuação foi pelo fortalecimento 
do Parquet, baseada em princí-
pios éticos e democráticos, por 
isso a honraria é merecida”, dis-
se Norma a César.
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Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para imprensa@conamp.org.br ou ligue para 61.3314-1356

CONAMP defende o reconhecimento do risco das funções do MP

A segurança institucional 
dos membros do Ministério Pú-
blico é tema de constante pre-
ocupação da CONAMP. A enti-
dade tem trabalhado com afinco 
junto ao Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) para 
que seja reconhecido o risco 
inerente às funções realizadas 
por Promotores e Procuradores 
de Justiça de todo o Brasil.

Em 2014 a CONAMP acom-
panhou a aprovação da Re-
solução nº 116 do CNMP, que 
estabelece regras gerais para 
a proteção pessoal de mem-
bros do MP e familiares 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 segu-
rança institucional dos membros 
do MP.

No dia 17 de fevereiro des-
te ano o conselheiro Orlando 
Rochadel participou da XXI reu-
nião 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 en-
tidades participarem dos deba-
tes. A CONAMP enviou ao con-
selheiro, no dia 29 de fevereiro, 
um estudo técnico em defesa 
da classificação administrativa 
da atividade de risco com ar-
gumentos e informações sobre 
membros ameaçados.

Clique aqui e confira 

a íntegra do estudo 

da CONAMP

SAIBA MAIS

https://www.facebook.com/ConampBrasil
https://twitter.com/Conamp
https://plus.google.com/118330230938508165593/posts
https://www.instagram.com/conamp/
http://www.conamp.org.br/images/notas-tecnicas/2016/NT.%202%20Of.%20Cons.%20Relator.pdf 
http://conamp.org.br/pt/biblioteca/combate-a-corrupcao.html
http://conamp.org.br/pt/biblioteca/reforma-do-cpp.html

