
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Inquérito civil  nº  1.18.000.000954.2017-89

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

“SEGURANÇA PÚBLICA E ESTATUTO DO DESARMAMENTO”

Às  oito  horas  e  cinquenta  minutos  (8h50min)  do  dia  vinte  e  um  de

novembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete  (21/11/2017),  no  auditór io  da

Procuradoria  da  República  em  Goiás,  situada  na  Avenida  Olinda,  Qd.  G,  Lt.  2,

Setor  Park  Lozandes,  CEP  74884-120,  Goiânia/GO ,  deu-se  início  à  audiência

pública  dest inada ao debate  do tema “SEGURANÇA PÚBLICA E ESTATUTO DO

DESARMAMENTO”.  O Exmo.  Procurador  da  Repúbl ica  Ailton  Benedito  de

Souza,  Procurador  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  Subst ituto,  iniciou  os

trabalhos  fazendo  uma breve  exposição  sobre  o  objeto  da  audiência,  que  visa

obter  informações  sobre  ações  e/ou  omissões  i l ícitas  de  pessoas  públicas  ou

privadas,  em  relação  à  defesa  dos  direitos  fundamentais  insculpidos  na

Const ituição  Federal,  especialmente  à  vida,  à  l iberdade,  à  propriedade  e  à

segurança  pública.  Esclareceu  que  o  interesse  públ ico  em  real izá-la  emergiu

dos  fatos  extraídos  do  inquérito  civ i l  nº  1.18.000.00 0954.2017-89,  que  foi

instaurado  para  apurar  eventuais  ações  e/ou  omissões  i l ícitas  da  União,  por

intermédio  do  Ministér io  da  Just iça  e  do  seu  Departamento  de  Polícia  Federal,

relat ivamente  ao  cumprimento  dos  requisitos  impostos  aos  cidadãos,  para  o

comércio  e  registro  de  armas.  Após,  exibiu-se  um  vídeo  com  imagens  de

reportagens  relacionadas  ao  tema  desta  audiência  pública.  Ato  seguinte,  às

nove  horas  e  vinte  minutos  (9h20min),  dando  efet ivo  início  aos  trabalhos,  o

Exmo.  Procurador  da  Repúbl ica  Ailton  Benedito  de  Souza  convidou  à  mesa  de

exposições  o  I lmo.  Sr.  Bene  Barbosa,  representante  do  movimento  Viva  Brasil ,

que tratou,  em suma, dos efeitos da polí t ica nacional  de desarmamento sobre a

população  civ i l .  Em  seguida,  às  dez  horas  (10h),  o  Exmo.  Procurador  da

Repúbl ica Ailton  Benedito  de  Souza  convidou  para  compor  a  mesa  de
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exposições o  I lmo.  Sr.  Giul iano  Fabrício  M.  B.  Freitas,  presidente  da  Comissão

Especial  de  Estudo  pelo  Porte  de  Arma  da  OAB/GO,  que  explanou,  em  suma,

sobre  as  restr ições  e  obstáculos  enfrentados  por  advogados  e  outros  cidadãos

da  sociedade  civi l ,  para  obterem  registro,  posse  e/ou  porte  de  armas  de  fogo.

Continuando  a  audiência  públ ica,  às  dez  horas  e  tr inta  minutos  (10h30min),  o

Exmo.  Procurador  da  República  Ailton  Benedito  de  Souza  passou  a  palavra  a

I lma.  Sra.  Carla  Zambel l i ,  representante  da  associação  Brasil  nas  Ruas,  que

tratou,  em  resumo,  sobre  a  importância,  para  o  cidadão  comum,  em  obter  o

registro/posse/porte  de  armas.  Em  seguida,  às  dez  horas  e  cinquenta  minutos

(10h50min),  o  Exmo.  Procurador  da  Repúbl ica  Ailton  Benedito  de  Souza

convidou  à  mesa  de  exposições  o  I lmo.  Sr.  Daniel  Ricardo  de  C.  Cerqueira,  do

Inst ituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (IPEA),  que  apresentou  informações

de  pesquisas  cientí f icas  que  tratam  da  relação  entre  armas  de  fogo  e

criminal idade,  insegurança  famil iar  e  social,  suicídios  e  acidentes  fatais.  Às

onze horas e vinte minutos (11h20min),  o Exmo. Procurador da Repúbl ica  Ailton

Benedito  de  Souza  convidou  à  mesa  o  Exmo.  Secretário  de  Segurança  Pública

do  Estado  de  Goiás,  Sr.  Ricardo  Balestrer i,  que  explanou,  em resumo,  sobre  a

discussão em torno da revisão da pol i t ica nacional de desarmamento e controle

de  armas.  Ato  contínuo,  às  doze  horas  e  quinze  minutos  (12h15min),  abriu-se

espaço  para  a  part icipação  social,  que  teve  início  com  a  manifestação  da

cidadã  Maria  Tereza,  seguida  de  Giul iano  Fabrício,  Laurence  Araújo,  Sal im

Rogério  Bitar,  do  Coronel  da  PM/GO  Cél io  Pereira,  Alexandre  Garcia,  André

Paul ino,  Ana  Carol ina,  André  Gambi,  Joana  Darc  de  Oliveira  e  Bruno  Minasi.

Em seguida, foi dada a palavra ao Exmo. Sr.  Ricardo Balestrer i,  para responder

a  quest ionamentos  e  pontuações  feitas  durante  a  part ic ipação  social.  Após,  às

treze  horas  e  tr inta  minutos  (13h30min),  o  Exmo.  Procurador  da  República

Ailton  Benedito  de  Souza  encerrou  os  trabalhos  do  período  da  manhã.  Dando

início aos trabalhos do período da tarde, às quatorze horas e cinquenta minutos

(14h50min),  o  Exmo.  Procurador  da  Repúbl ica  Ailton  Benedito  de  Souza

convidou  à  mesa  de  exposições  o  Tenente  Coronel  Edson  Rodrigues  e  o  Major

Wendel  de Jesus Costa,  ambos da Polícia Mi l i tar  do Estado de Goiás (PM/GO).
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O Tenente Coronel  Edson Rodrigues explanou sobre “O papel  da Polícia  Mil i tar

do  Estado  de  Goiás  frente  aos  desaf ios  do  Estatuto  do  Desarmamento”.  Às

quinze  horas  e  tr inta  minutos  (15h30min),  o  Exmo.  Procurador  da  República

Ailton  Benedito  de  Souza  convidou  à  mesa  a  Exma.  Deputada  Federal  Magda

Mofatto,  que tratou,  em suma, das at iv idades legislat ivas realizadas na Câmara

Federal,  visando  a  discussão/revisão  das  normas  relacionadas  ao  controle  de

armas  no  país.  Ato  contínuo,  às  quinze  horas  e  quarenta  e  cinco  minutos

(15h45min),  abriu-se  espaço  para  a  part icipação  social,  que  teve  início  com  a

manifestação  do  cidadão  Jesimon  Fernandes,  seguido  de  Sí lvia  Lúcia,  Maria

Tereza,  Ângelo  Raimundo  e  Aldo  de  Paula.  Ausências  just i f icadas  do

representante  da  Comissão  de  Const itu ição  e  Just iça  do  Senado  Federal,

Exmo.  Senador  Wilder  Morais,  e  de  representante  da  Polícia  Federal.  Às

dezesseis  horas  (16h),  o  Exmo.  Procurador  da  República  Ai lton  Benedito  de

Souza  encerrou  os  trabalhos  da  audiência  pública,  fazendo  breve  exposição

f inal,  ressaltando  que  as  cooperações  prestadas  na  audiência  públ ica  foram

importantes  para  a  atuação  minister ial  e  que  a  gravação  e  a  ata  desta

audiência  pública  estará  disponível  na  página  do  MPF  na  internet ;

agradecendo, ao f inal,  a presença de todos. 

AILTON BENEDITO DE SOUZA

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - Subst ituto
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