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Reunião dos Colegiados marca início do Congresso Nacional do MP

XX Congresso do MP 
é realizado nesta semana

Promovido pela Ampern e CONAMP, o XX Congresso 
Nacional do Ministério Público teve sua abertura oficial 
na noite de quarta-feira (30), no Centro de Convenções 
de Natal, na Via Costeira. Com o tema “25 anos do novo 
Ministério Público: a construção de uma identidade”, o 
evento tem por objetivo lançar um olhar sobre o processo 
de construção do Ministério Público pós-Constituição de 
1988. São cerca de 1500 participantes, dentre membros 
e servidores dos diversos Ministérios Públicos do Brasil.

Na abertura, o Procurador-Geral de Justiça, Rinaldo 
Reis Lima, afirmou que 25 anos é uma fase de passa-
gem, uma idade que propõe a reflexão sobre os rumos a 
serem tomados pelo Ministério Público. De acordo com 
o PGJ, a partir de 1988, com a promulgação da Consti-
tuição Federal, nasceu um novo Ministério Público com 
a função de ser o principal agente e protetor dos direi-
tos e garantias definidos pela Carta Magna.

Para o Presidente da Ampern, Eudo Rodrigues Lei-
te, a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 37, de 2011, que retirava o poder de investigação 
criminal do MP, “trouxe um novo sopro de unidade ao 
Ministério Público brasileiro”.

O XX Congresso Nacional do Ministério Público 
ocorre até o dia 2 novembro. Durante três dias serão 
discutidos temas de relevância para o Ministério Públi-
co e para a sociedade brasileira, como o poder de in-
vestigação criminal do MP, cooperação jurídica interna-
cional, e improbidade administrativa. Além disso, serão 
realizadas reuniões de grupos de trabalho setorial, em 
áreas como a defesa do consumidor (com a atualização 
do Código de Defesa do Consumidor), criminal (com a 
discussão acerca da “Justiça criminal e estado de ino-
cência”), pessoa portadora de necessidades especiais, 
meio ambiente, e saúde.

A reunião dos Colegiados 
marcou as primeiras atividades 
do Congresso Nacional do Minis-
tério Público, aberto oficialmente 
na quarta-feira (30) à noite, no 
Centro de Convenções, o XX Con-
gresso Nacional do Ministério Pú-
blico. Durante o dia, foi realizada 
no Hotel Serhs, a 1ª Reunião Or-
dinária do Conselho Nacional do 
Ministério Público, 89ª Reunião 
do Conselho Nacional dos Corre-
gedores-Gerais, Reunião Ordinária 
da CONAMP e Reunião Ordinária 
do Conselho Nacional dos Procu-
radores-Gerais (CNPG).

Entre os itens da pauta está 
o debate sobre a segurança ins-
titucional dos membros do MP e 

a análise da proposta de Código 
de Ética do Ministério Público que 
tramita no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).

A programação do XX Con-
gresso Nacional do Ministério 
Público teve início às 19h, com a 
solenidade de abertura, seguida 
de apresentação cultural. Durante 
três dias, palestrantes, tesistas e 
participantes discutirão temas de 
relevância para o Ministério Públi-
co e para a sociedade. Além do 
presidente da Associação Paraiba-
na do Ministério Público (APMP), 
Francisco Seráphico, vários mem-
bros do Ministério Público da Pa-
raíba também estão participando 
do evento.

Abertura do XX Congresso Nacional do Ministério Público, que ocorre até o dia 2 de novembro
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A segurança institucional foi um dos temas do debate
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Coordenadores da 3ª e 4ª Microrregião são eleitos

CONSELHO DE GESTÃO

Associações do nordeste discutem 
propostas para Plano Nacional de 

Segurança Institucional

Servidores se mobilizam em 
todo o país contra a PEC 555

O promotor Dmitri Nóbrega Amorim e Dennys Car-
neiro Rocha dos Santos foram eleitos coordenadores da 
3ª e 4ª Microrregião Administrativa, respectivamente, 
que compõem o Conselho de Gestão do Ministério Pú-
blico da Paraíba. A eleição da 3ª ocorreu, na quinta-feira 
(24), na sede do MP em Campina Grande. Já Dennys 
Carneiro foi eleito na última terça-feira (29), em Patos.

A 3ª microrregião é composta por Campina Grande, 
Monteiro, Prata, Sumé, Serra Branca, São João do Cariri, 
Cabaceiras, Boqueirão, Queimadas,Aroeiras, Umbuzeiro, 
Ingá, Alagoa Grande, Esperança, Pocinhos, Soledade, Ju-
azeirinho, Taperoá e Alagoa Nova. A 4ª ficará responsável 

pelos municípios de Patos, Catolé do Rocha, Brejo do 
Cruz, São Bento,Paulista, Pombal, Coremas, Itaporan-
ga, Piancó, Santana dos Garrotes, Princesa Isabel, Água 
Branca, Malta, Teixeira, São Mamede e Santa Luzia.

Além do promotor Dennys Rocha e Dmitri Nóbre-
ga Amorim, já foram eleitos os promotores Guilherme 
Barros, para a 1ª Microrregião, José Leonardo Cle-
mentino, para a 2ª. As inscrições para a 5ª micror-
região ocorrem de 28 de outubro a 1º de novembro, 
sendo a eleição realizada no dia 7 de novembro. As 
inscrições podem ser solicitadas pelo e-mail seger
-online@mp.pb.gov.br.

Presidentes das Associações do Ministério Público 
do Nordeste e a Vice-presidente da Conamp, Norma An-
gélica Cavalcanti, participaram na tarde da última sexta-
feira (25), de reunião na sede da AMPPE. Foi criada uma 
comissão, que deverá trabalhar a sistematização das 
propostas apresentadas pelos membros do Ministério 
Público de Pernambuco durante a Assembléia que acon-
teceu na manhã do mesmo dia. Além dessas, também 
devem ser inseridas as contribuições de membros do Mi-
nistério Público de outros estados, o que vai resultar em 
uma proposta única do nordeste para a elaboração do 
Plano Nacional de Segurança Institucional.

O documento final será encaminhado à Comissão 
Institucional e de Prerrogativas da CONAMP, responsável 
por reunir todas as contribuições do país e fechar um 
documento único com iniciativas visando garantir a segu-
rança dos membros do MP brasileiro.

AMPPE

Reunião discutiu propostas de elaboração de um Plano Nacional de Segurança

Na última terça-feira (29) servidores das di-
versas esferas do poder público foram mais uma 
vez às ruas pela aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional 555, que prevê a extinção da contri-
buição previdenciária para aposentados e pensio-
nistas.

O Dia Nacional de Mobilização foi definido du-
rante Audiência Pública realizada na Assembleia 
Legislativa do Ceará, no dia 27 de setembro, para 
discutir o tema. As entidades decidiram realizar 
atividades em locais estratégicos de todo o país 
de modo a sensibilizar os parlamentares sobre a 
importância da aprovação da proposição, que vem 
para corrigir a injustiça contra aposentados e pen-
sionistas, com a promulgação da Emenda Constitu-
cional nº 41.

Os aeroportos de Brasil foram um dos prin-
cipais pontos das mobilizações, local em que há 
uma circulação significativa de parlamentares e de 
público.


