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CONAMP mantém mobilização contra 
retrocessos no novo CPP 

Boletim Mensal de Notícias Ano VIII - Número 66 - junho de 2021

Lideranças nacionais prestigiam reunião 
do conselho deliberativo da CONAMP

CNPG define indicados ao CNMP para 
gestão 2021-2023

Deputado Fábio Trad reúne-se com 
dirigentes da CONAMP e Frentas para 
tratar da PEC 280
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A reforma do Código de 

Processo Penal (PL 8045/2010) 

esteve em foco nos meses de 

abril e maio. A retomada da tra-

mitação da matéria com a apre-

sentação de um novo parecer 

mobilizou esforços da CONAMP 

e afiliadas contra os retrocessos 

do texto. A versão oficial do pa-

recer foi publicada no dia 26 de 

abril e a previsão inicial era de 

votação no dia 14 de maio. 

A CONAMP intensificou as 

atividades: a entidade participou 

de 11 audiências públicas 

virtuais promovidas pela Câ-

mara dos Deputados, realizou 

sete webinars para discutir o 

texto do parecer e participou 

de diversas reuniões com 

deputados. Além de nota téc-

nica, foi divulgada a cartilha “16 

CONAMP mantém mobilização contra 
retrocessos no novo CPP 

fatos que você não sabe sobre 

o novo CPP e que aumentarão 

a impunidade no Brasil”. Nas 

redes sociais, cards, vídeos e 

CAPA

Clique aqui e 
confira a cartilha
lançada pela CONAMP 
sobre o CPP

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8416-conamp-participa-de-11-audiencias-publicas-virtuais-sobre-a-reforma-do-codigo-de-processo-penal.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8416-conamp-participa-de-11-audiencias-publicas-virtuais-sobre-a-reforma-do-codigo-de-processo-penal.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8416-conamp-participa-de-11-audiencias-publicas-virtuais-sobre-a-reforma-do-codigo-de-processo-penal.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8431-conamp-e-cnpg-finalizam-webinars-sobre-o-novo-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8431-conamp-e-cnpg-finalizam-webinars-sobre-o-novo-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8397-conamp-participa-de-reuniao-com-deputados-carlos-sampaio-e-joao-campos.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8397-conamp-participa-de-reuniao-com-deputados-carlos-sampaio-e-joao-campos.html
https://www.conamp.org.br/images/pdfs/2021/16_fatos_que_voce_nao_sabe_sobre_o_projeto_do_novo_CPP.pdf
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filtros especiais foram disponibi-

lizados para alertar sociedade e 

parlamentares sobres os riscos 

do novo CPP. Houve ainda uma 

intensificação junto à imprensa 

por meio de artigos e entrevistas 

temáticas.

A fim de manter a higidez 

do processo penal e do sistema 

de Justiça criminal, bem como 

garantir uma proteção eficien-

te da sociedade e defender a 

atuação do Ministério Público 

brasileiro, a entidade e afiliadas 

trabalham em conjunto com as 

associações nacionais do 

Ministério Público (CONAMP, 

ANPR, ANPT, ANMPM, AMP-

DFT), com o Conselho Nacional 

de Procuradores-Gerais (CNPG) 

e com o Gabinete Integrado 

dos Profissionais de Segu-

rança Pública e do Ministério 

Público Brasileiro.

No início de junho, o presi-

dente da Câmara dos Deputa-

dos, Arthur Lira (PP-AL), decidiu 

extinguir a comissão especial. Foi 

criado um grupo de trabalho com 

até 15 parlamentares para ofere-

cer um diferente parecer ao proje-

to no prazo de 45 dias. 

A CONAMP acompanha as 

atividades do novo GT. As lideran-

ças associativas já estão em con-

tato com os parlamentares a fim 

de contribuir com o texto legisla-

tivo, avançando na efetividade da 

Justiça criminal e alertando quan-

to a possíveis retrocessos, como 

a restrição do poder investigatório 

do Ministério Público.

Federación Latinoamericana de 
Fiscales afirma que a reforma do 

Código de Processo Penal favorece 
impunidade e crime organizado

N O T A

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8392-associacoes-do-ministerio-publico-enviam-estudo-tecnico-ao-relator-da-reforma-do-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8392-associacoes-do-ministerio-publico-enviam-estudo-tecnico-ao-relator-da-reforma-do-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8392-associacoes-do-ministerio-publico-enviam-estudo-tecnico-ao-relator-da-reforma-do-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8392-associacoes-do-ministerio-publico-enviam-estudo-tecnico-ao-relator-da-reforma-do-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8379-codigo-de-processo-penal-associacoes-questionam-restricao-ao-poder-investigatorio-do-ministerio-publico-e-dos-orgaos-de-seguranca-publica.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8379-codigo-de-processo-penal-associacoes-questionam-restricao-ao-poder-investigatorio-do-ministerio-publico-e-dos-orgaos-de-seguranca-publica.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8379-codigo-de-processo-penal-associacoes-questionam-restricao-ao-poder-investigatorio-do-ministerio-publico-e-dos-orgaos-de-seguranca-publica.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8379-codigo-de-processo-penal-associacoes-questionam-restricao-ao-poder-investigatorio-do-ministerio-publico-e-dos-orgaos-de-seguranca-publica.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8409-federacion-latinoamericana-de-fiscales-manifesta-preocupacao-com-a-reforma-do-cpp-no-brasil.html 
https://www.conamp.org.br/publicacoes/artigos-juridicos/8418-novo-relatorio-do-codigo-de-processopenal-torna-justica-criminal-maisengessada-e-burocratica.html
https://www.conamp.org.br/publicacoes/artigos-juridicos/8417-o-processo-investigatorio-democratico-e-a-constituicao-sob-ameaca-com-os-retrocessos-das-alteracoes-no-codigo-de-processo-penal.html
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CNMP

CNPG define indicados ao CNMP para gestão 2021-2023

Integrantes da diretoria e 

do conselho deliberativo da CO-

NAMP acompanharam, no dia 

28 de abril, a reunião do Conse-

lho Nacional dos Procuradores-

-Gerais de Justiça dos Ministé-

rios Públicos dos Estados e da 

União (CNPG), cuja pauta era a 

eleição de três indicados ao Se-

nado para ocupar as vagas dos 

Ministérios Públicos Estaduais 

no Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CNMP). No total, 

foram 14 candidatos inscritos.

Foram eleitos, em recon-

dução para um segundo man-

dato, o ex-procurador-geral de 

Justiça do Rio Grande do Norte 

(RN), Rinaldo Reis Lima, e o pro-

curador de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Acre (AC), 

Oswaldo D’Albuquerque Lima 

Neto. Ambos obtiveram 25 vo-

tos. O procurador-geral adjunto 

de Justiça Institucional do Minis-

tério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul (MS), Paulo Ce-

zar dos Passos, recebeu 16 vo-

tos e foi indicado para a terceira 

vaga, após disputa acirrada com 

o procurador-geral de Justiça 

do Rio Grande do Sul, Fabiano 

Dallazen, que obteve 14 votos.

Os membros do Conselho 

Nacional do MP têm mandato 

de dois anos, admitida uma re-

condução. Antes da posse, os 

indicados são sabatinados pela 

Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJ) e 

passarão por votações na CCJ 

e, após, pelo Plenário do Sena-

do Federal.

No dia 11 de maio, os indi-

cados ao CNMP foram apresen-

tados ao presidente do Senado 

Federal, Rodrigo Pacheco. 

https://www.conamp.org.br/publicacoes/artigos-juridicos/8386-alteracao-da-composicao-do-cnmp-e-desnecessaria-e-inconstitucional.html
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CONSELHO DELIBERATIVO

Conselho deliberativo discute ampla 

atuação em defesa do Ministério Público

CONAMP apresenta Agenda de Proteção 

das Mulheres à Coordenadora-geral 

da Secretaria da Mulher da Câmara dos 

Deputados

Lideranças nacionais prestigiam reunião do 

conselho deliberativo da CONAMP

Conselho deliberativo reforça mobilização 

sobre a reforma do CPP

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8383-conselho-deliberativo-discute-ampla-atuacao-em-defesa-do-ministerio-publico-brasileiro.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8439-conamp-apresenta-agenda-de-protecao-das-mulheres-a-coordenadora-geral-da-secretaria-da-mulher-da-camara-dos-deputados.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8441-liderancas-nacionais-prestigiam-reuniao-do-conselho-deliberativo-da-conamp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8401-conselho-deliberativo-reforca-mobilizacao-sobre-a-reforma-do-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8441-liderancas-nacionais-prestigiam-reuniao-do-conselho-deliberativo-da-conamp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8401-conselho-deliberativo-reforca-mobilizacao-sobre-a-reforma-do-cpp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8383-conselho-deliberativo-discute-ampla-atuacao-em-defesa-do-ministerio-publico-brasileiro.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8439-conamp-apresenta-agenda-de-protecao-das-mulheres-a-coordenadora-geral-da-secretaria-da-mulher-da-camara-dos-deputados.html
https://www.conamp.org.br/publicacoes/artigos-juridicos/8423-o-tac-dos-royalties-de-belo-monte-no-municipio-de-altamira.html
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FRENTAS

O presidente da CONAMP, 

Manoel Murrieta, e o secretário-

-geral da entidade, Romão Ávila 

Júnior, participaram, no dia 9 de 

abril, de reunião da Frente Asso-

ciativa da Magistratura e do Mi-

nistério Público (Frentas) com o 

deputado Fábio Trad (PSD-MS). 

O parlamentar é relator da PEC 

280/2016, que determina quan-

titativo de 30 dias de férias anu-

ais com a remuneração única de 

um terço para todo o funciona-

lismo público nacional.

Deputado Fábio Trad reúne-se com dirigentes da 
CONAMP e Frentas para tratar da PEC 280

A medida tramita na Comis-
são de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) da Câma-
ra dos Deputados.

As lideranças associativas 
da Frentas são integralmente 
contra a PEC 280/2016 devido 
às inconstitucionalidades e ina-
dequações existentes no texto 
da proposição.

“Estamos passando por 
um momento delicado em que 
se tenta rotular negativamente 
o Ministério Público e a Magis-

tratura com o intuito de flexibili-
zar pilares fundamentais para a 
carreira e a atuação em defesa 
do Estado Democrático de Di-
reito”, pontuou o presidente da 
CONAMP. Murrieta reforçou que 
as especificidades das carreiras 
justificam o direito à férias de 
sessenta dias e afirmou que a 
entidade está à disposição.

Ao se manifestar, o secre-
tário-geral da CONAMP, Romão 
Ávila Júnior, presidente da Asso-
ciação Sul-Mato-Grossense do 
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MP (ASMMP), agradeceu a dis-
ponibilidade do deputado e des-
tacou o princípio de diálogo que 
pauta o trabalho de Fábio Trad.

Durante a reunião, foi en-
tregue ao deputado Fábio Trad 
nota técnica da Frentas sobre a 
PEC 280/2016. No documento, 
entre outros pontos, as asso-
ciações apontam que a PEC, 
assim como outras propostas 
legislativas a ela apensadas, se 
olvidam de elementos funda-
mentais para a análise do caso, 
quais sejam, a realidade institu-
cional e as peculiaridades dos 
agentes políticos em discussão, 
como as garantias constitucio-

nalmente previstas e seus regi-
mes jurídicos, vedações e carga 
de trabalho. “A análise simplista 
apresentada pelas Justificativas 
das Propostas veicula a ideia 
de que a diminuição das férias 
acarretaria aumento da produ-
tividade do Judiciário e do Mi-
nistério Público. Entretanto, as 
informações apresentadas de-
monstram que, em decorrência 
da extenuante atividade laboral 
desses profissionais, as férias de 
sessenta dias não se configuram 
um privilégio, mas sim um direito 
outorgado pela lei em razão das 
peculiaridades as quais estão 

submetidos.”

O parlamentar afirmou que 

a sua intenção é discutir o tema 

de maneira ampla, com “calma, 

serenidade, transparência e de 

forma republicana.” Fábio Trad 

informou que não pretende dar 

andamento à PEC durante o 

período crítico da pandemia e 

que pretende realizar audiên-

cia pública para discutir a ma-

téria, oportunamente. Ressal-

tou, também, que não é sua 

intenção propor mudanças que 

desvirtuem a fundamentalidade 

das carreiras jurídicas.

Frentas publica Carta Aberta criticando a 
tramitação da reforma administrativa

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8425-frentas-publica-carta-aberta-criticando-a-tramitacao-da-reforma-administrativa.html
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A CONAMP lançou dia 16/05, em Brasília, 

a campanha nacional “MP. Todo dia, com o Ci-

dadão”. O objetivo da iniciativa é reforçar para 

toda a sociedade a relevância da atuação inde-

pendente dos membros do Ministério Público 

na fiscalização do Poder Público e manutenção 

da ordem jurídica e sua contribuição decisiva 

no dia a dia da população e no fortalecimento 

e preservação da democracia no Brasil.

O presidente da CONAMP, Manoel Murrie-

ta, explica que a campanha busca enfatizar a 

importância do Ministério Público brasileiro ao 

destacar a presença da instituição no cotidiano 

da população.

Murrieta lembra que o MP está na linha de 

frente da fiscalização, do cumprimento dos di-

reitos humanos e do cidadão, do combate à vio-

lência contra a mulher, direitos da criança e ado-

lescente e acesso à educação. Além disso, o 

MP atua de forma firme e decisiva no combate à 

corrupção e outras investigações de criminalida-

de grave e organizada, como tráfico de drogas.

CAMPANHA

CONAMP lança campanha de valorização do Ministério Público

A campanha “MP. Todo dia, com o Cida-

dão” já está no ar e as peças, como vídeos e 

cards, são veiculadas no canal oficial da Co-

namp no Youtube e nas páginas das redes so-

ciais da associação.

Clique aqui e confira

vídeo de lançamento 

da campanha

https://www.youtube.com/watch?v=se94huVQh70
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Trajano Melo é reeleito Presidente da 

AMPDFT

Pedro Ivo é reeleito presidente da 

Associação Espírito-Santense do MP

CONAMP participa da posse da nova 

diretoria da Associação Cearense do 

Ministério Público

Associação Sergipana do Ministério Público 

elege nova diretoria para biênio 2021/2023

Alessandro Samartin é empossado como 

presidente da Associação Amazonense do 

Ministério Público

No Espírito Santo, Pedro Ivo é reconduzido 

à presidência da associação estadual

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

AFILIADAS

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8373-trajano-melo-e-reeleito-presidente-da-ampdft.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8385-pedro-ivo-e-reeleito-presidente-da-associacao-espirito-santense-do-mp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8404-conamp-participa-da-posse-da-nova-diretoria-da-associacao-cearense-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8447-associacao-sergipana-do-ministerio-publico-elege-nova-diretoria-para-bienio-2021-2023.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8384-alessandro-samartin-e-empossado-como-presidente-da-associacao-dos-membros-do-mp-am.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8391-no-espirito-santo-pedro-ivo-e-reconduzido-a-presidencia-da-associacao-estadual.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8447-associacao-sergipana-do-ministerio-publico-elege-nova-diretoria-para-bienio-2021-2023.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8384-alessandro-samartin-e-empossado-como-presidente-da-associacao-dos-membros-do-mp-am.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8391-no-espirito-santo-pedro-ivo-e-reconduzido-a-presidencia-da-associacao-estadual.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8373-trajano-melo-e-reeleito-presidente-da-ampdft.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8385-pedro-ivo-e-reeleito-presidente-da-associacao-espirito-santense-do-mp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8404-conamp-participa-da-posse-da-nova-diretoria-da-associacao-cearense-do-ministerio-publico.html
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STF: É inconstitucional competência 

exclusiva de PGJ para promover inquérito 

civil público e ação civil pública

Câmara aprova compra de vacinas pelo 

setor privado com doação na mesma 

quantidade ao SUS

Presidente da Câmara dos Deputados 

recebe lideranças do Ministério Público

CONAMP é contra alteração do Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Leia maisLeia mais

Leia mais Leia mais

NOTAS

CONAMP prestigia posse do novo

procurador-geral de Justiça do Estado do Pará

Em Pauta: presidente da Conamp fala sobre 

os desafios do Ministério Público

Leia mais Leia mais

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8421-stf-e-inconstitucional-competencia-exclusiva-de-pgj-para-promover-inquerito-civil-publico-e-acao-civil-publica.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8371-camara-aprova-compra-de-vacinas-pelo-setor-privado-com-doacao-na-mesma-quantidade-ao-sus.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8393-presidente-da-camara-dos-deputados-recebe-liderancas-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8426-conamp-e-contra-alteracao-do-sistema-nacional-de-politicas-publicas-sobre-drogas.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8371-camara-aprova-compra-de-vacinas-pelo-setor-privado-com-doacao-na-mesma-quantidade-ao-sus.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8393-presidente-da-camara-dos-deputados-recebe-liderancas-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8426-conamp-e-contra-alteracao-do-sistema-nacional-de-politicas-publicas-sobre-drogas.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8421-stf-e-inconstitucional-competencia-exclusiva-de-pgj-para-promover-inquerito-civil-publico-e-acao-civil-publica.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8374-conamp-prestigia-posse-do-novo-procurador-geral-de-justica-do-estado-do-para.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8440-em-pauta-presidente-da-conamp-fala-sobre-os-desafios-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8374-conamp-prestigia-posse-do-novo-procurador-geral-de-justica-do-estado-do-para.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8440-em-pauta-presidente-da-conamp-fala-sobre-os-desafios-do-ministerio-publico.html
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CONAMP prestigia posse do novo 

presidente da ANPR

GT Mulheres MCCE realiza segunda reunião 

e debate a Reforma Legislativa Eleitoral

CONAMP participa de posse do Procurador-

Geral de Justiça e Corregedor-Geral do MP 

de Rondônia

Marfan Martins Vieira e conselheiro do

CNJ realizam visita de cortesia ao 

presidente da CONAMP

CONAMP participa de posse da nova 

diretoria da Anamatra

CONAMP participa de homenagem a 

membros do Ministério Público

Leia maisLeia mais

Leia mais Leia mais

Leia mais Leia mais

https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8420-conamp-prestigia-posse-do-novo-presidente-da-anpr.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8387-gt-mulheres-mcce-realiza-segunda-reuniao-e-debate-a-reforma-legislativa-eleitoral.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8424-conamp-participa-de-posse-do-procurador-geral-de-justica-e-corregedor-geral-do-mp-de-rondonia.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8414-marfan-martins-vieira-e-conselheiro-do-cnj-realizam-visita-de-cortesia-ao-presidente-da-conamp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8432-conamp-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-anamatra.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8435-conamp-participa-de-homenagem-a-membros-do-ministerio-publico.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8387-gt-mulheres-mcce-realiza-segunda-reuniao-e-debate-a-reforma-legislativa-eleitoral.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8424-conamp-participa-de-posse-do-procurador-geral-de-justica-e-corregedor-geral-do-mp-de-rondonia.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8414-marfan-martins-vieira-e-conselheiro-do-cnj-realizam-visita-de-cortesia-ao-presidente-da-conamp.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8420-conamp-prestigia-posse-do-novo-presidente-da-anpr.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8432-conamp-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-anamatra.html
https://www.conamp.org.br/imprensa/noticias/8435-conamp-participa-de-homenagem-a-membros-do-ministerio-publico.html
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