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CAPA

Voto histórico: STF declara
inconstitucionalidade de lei estadual
que proíbe Promotores de Justiça de
candidatarem a PGJ em Sergipe

Em sessão virtual realizada
no dia 26 de outubro, o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) julgou procedente, por 6
votos a 4, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6294.
A ação, ajuizada pela CONAMP,
questionou dispositivos de lei estadual de Sergipe que proibiu a
candidatura de Promotores de
Justiça ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público de Sergipe.

brasileiro. Devemos celebrar mais
essa vitória em nome da democracia dentro de nossa Instituição. A plenitude da capacidade
eleitoral passiva de Procuradores
e Promotores Justiça, seja no
próprio Ministério Público, seja
no parlamento, é uma bandeira
histórica da CONAMP, a entidade está em permanente mobili-

zação”, declarou o presidente da
CONAMP, Manoel Murrieta.
Atualmente apenas dois estados brasileiros não permitem
a candidatura de Promotores de
Justiça ao cargo de PGJ: Roraima e São Paulo. Agora com esta
manifestação da Suprema Corte
a vedação perde sua razão de
existir.

Confira vídeo sobre a decisão histórica do STF

O relator, ministro Dias Toffoli, apresentou voto e julgou procedente à ADI 6294 e os ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin
(com ressalvas), Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Gilmar Mendes acompanharam o relator.
“Esse é mais um momento
de alegria pelo Ministério Público
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REUNIÃO

Conselho deliberativo discute PEC emergencial
Durante reunião realizada nesta segunda-feira (26), o conselho
deliberativo da CONAMP discutiu
estratégias de atuação quanto à
PEC emergencial (PEC 186/2019).
A proposição legislativa possui
dispositivos que sufocam tanto
as carreiras da Magistratura e do
Ministério Público quanto o correto funcionamento das instituições.
CONAMP e afiliadas monitoram
a tramitação da medida no parlamento e estão em contato com
deputados e senadores.

orgânicas e manutenção da
autonomia dos MP’s; programa de assistência à saúde dos
membros do MP; e a simplificação e otimização do procedimento relacionado à autorização, registro e renovação de
registro de arma de fogo e/ou
munições por Procuradores e
Promotores de Justiça foram
Reforma da Lei de Impro- outros temas abordados na
bidade Administrativa; reforma pauta da reunião.
administrativa; política remuneratória; preservação das leis
Quanto às comissões de
juristas que analisam a Lei
Geral De Proteção de Dados
Penais e a Lei de Lavagem de
Capitais, a CONAMP pleiteou
representação nas duas comissões. No âmbito da entidade, grupos de trabalho já estão
elaborando estudos técnicos
sobre as medidas.
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Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público: 50 anos em prol do Ministério Público, da
Justiça e do Brasil
No dia 10 de dezembro de 2020, a CONAMP completa 50 anos de fundação. A
data evoca a celebração não apenas na esfera associativa, mas também no próprio
Ministério Público. A confluência histórica entre CONAMP e MP permeia as veias da
essência institucional.
Acessar a riqueza do passado exige reflexão no presente para que sábias decisões permitam avançar e evoluir sobre oportunidades que surgem nos novos horizontes do futuro. Por isso, a diretoria da CONAMP, biênio 2020/2022, festeja com alegria
os 50 anos que passaram e recebe com prudência e esperanças os anos vindouros.

CLIQUE AQUI E CONFIRA TODAS AS AÇÕES CRIADAS
PARA COMEMORAR OS 50 ANOS DA CONAMP
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ELEIÇÕES 2020

CONAMP é embaixadora do movimento #EuVotoSemFake
capitaneado pelo TSE
A CONAMP é uma das instituições embaixadoras do movimento #EuVotoSemFake, capitaneado pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
O movimento busca combater a disseminação de notícias falsas com o objetivo de
que os candidatos sejam eleitos
de maneira legítima e ética, por
meio de informações verdadeiras, divulgadas com contexto, Telão das Eleições 2020
livres de distorções.
Além da participação do
A campanha, que é com- movimento #EuVotoSemFake
pletamente apartidária, estimu- nas redes sociais, a CONAMP
la a divulgação de informações contribuiu para a instalação do
oficiais, verídicas e checadas, Telão das Eleições 2020 – estruem contraposição às fake news, tura de led localizada na parte
bem como promove eleições externa do TSE, em Brasília, que
seguras por meio de mensa- veicula dados e resultados das
gens sobre medidas sanitárias eleições.

parência que a Justiça Eleitoral
dá ao seu trabalho. “Também
é um símbolo da divulgação
necessária a todos os dados e
informações a que o Brasil tem
direito por meio do trabalho da

necessárias para aliar cidadania
No dia 15 de outubro, o pree prevenção contra a Covid-19. sidente da CONAMP participou
A CONAMP é organização da solenidade de lançamento
embaixadora do movimento por do Telão. “É uma alegria paracreditar no debate de ideias ticipar de uma ação que ajuda
sem a presença da cultura do a proteger o sistema democráódio alimentada pelas notícias tico, que reforça a importância
falsas, contribuindo assim para da transparência”, disse Manoel
o voto consciente dos eleitores Murrieta.
e para o bem comum dos muPara o ministro Barroso,
nicípios.
o telão é um símbolo da trans-
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Estrutura de 171 m² está montada na área do edifício-sede do TSE

imprensa e uma demonstração
do respeito que esta Corte tem
por repórteres, fotógrafos, cinegrafistas e outros profissionais
de comunicação que viabilizam
a entrega das informações oficiais, verídicas e checadas”, falou o ministro.
A iniciativa é um marco em
prol da transparência dos dados
e resultados do pleito de 2020.
No telão também serão exibidos
vídeos institucionais da entidade
e demais parceiras, como as associações que integram a Frente
Associativa da Magistratura e do
Ministério Público (Frentas).

Confira as videos elaborados pela CONAMP e pela Frentas para
exibição no telão das eleições
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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!

Diálogos Penais - Violência Digital

Diálogos Penais - Política Criminal e Execução Penal

Diálogos Penais - Controle de convencionalidade
pelo Ministério Público

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR TODOS OS DEBATES
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NOTAS

CONAMP ingressa como amicus curiae em
2ª Turma do STF reconhece impossibilidade
recurso extraordinário que discute se tribunal de prisão preventiva sem requerimento do
MP ou Polícia Judiciária
pode determinar novo júri de réu absolvido
contra as provas dos autos

Leia mais

STF ratifica decisão que determinou a prisão
imediata de líder do PCC

Leia mais

CONAMP parabeniza Kassio Nunes por
indicação ao STF

Leia mais

Leia mais

CONAMP questiona ampliação dos efeitos
de habeas corpus individual para coletivo

Leia mais

Entidades solicitam participação paritária
em comissão criada para reformar
legislação sobre lavagem de dinheiro

Leia mais
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Entidades se reúnem com ministro da
Secretaria-Geral da Presidência

Leia mais

Comissão de aposentados da CONAMP
realiza primeira reunião virtual

Leia mais

CONAMP publica moção de apoio a
membros do Ministério Público da Paraíba
atacados em rede social

Leia mais

Frentas reúne-se com relator da PEC
emergencial, senador Márcio Bittar

Leia mais

CONAMP declara apoio e confiança no
trabalho desempenhado pelos membros do
Ministério Público do Pará

Leia mais

CONAMP solicita ao presidente da República
readequação de decreto sobre aquisição e
registro de armas de fogo por membros do MP

Leia mais
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CONAMP realiza reunião com Seguros
Unimed

Leia mais

Em Tocantins, Luciano Casaroti é o
candidato mais votado em eleição para o
cargo de PGJ

Leia mais

MCCE e rede de entidades oficializam
parceria com Plataforma 72 horas que
monitora distribuição do FEFC

Leia mais

Frentas manifesta preocupação com
declarações que atacam a Constituição
Federal e o sistema de Justiça

Leia mais

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

