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Inquérito Civil Público nº 1.30.017.000055/2019-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01/2019

“Medidas de valorização da memória de João Cândido Felisberto”

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da

República que esta subscreve, com fundamento nas disposições constitucionais e legais;

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º,

III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V,

e 109, XI, da CF/88;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 82, de 29 de fevereiro

de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual dispõe sobre as audiências



   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
       PRO                     PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI-RJ 

públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados;

CONSIDERANDO a existência de inquérito civil público no âmbito

deste ofício que tratam do combate à intolerância religiosa e promoção da valorização

das  religiões de matriz africana;

CONSIDERANDO  que  dentre  os  fundamentos  da  República

Federativa do Brasil está a dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art.  1º, III), que

contempla a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,

idade  e  quaisquer  outras  formas  de  discriminação,  sendo  esta  promoção  um  dos

objetivos desta República (CRFB/88, art. 3º, IV);

CONSIDERANDO que o princípio da igualdade racial compreende o

repúdio ao racismo (CRFB/88, art. 4º, VIII);

CONSIDERANDO os direitos à memória e à verdade, que decorrem

de  princípios  constitucionais,  como o  da  publicidade  (art.  5º,  LX)  e  o  direito  à

informação (artigo 5º, XIV);

CONSIDERANDO que a história de um povo se reinventa mediante

a construção de sua memória coletiva;

CONSIDERANDO que  a  Assembleia  Geral  da  ONU,  em  2010,

estabeleceu  o  direito  à  verdade  como  um  direito  humano  fundamental,  pleno  e

completo, de conhecimento sobre as graves violações de direitos humanos, crimes de

guerra,  genocídio  ou  crimes  contra  a  humanidade,  como  uma  necessidade  para  a

consolidação da paz;
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CONSIDERANDO que,  na  mesma  oportunidade,  consolidou-se  o

direito à verdade como um direito de toda uma sociedade, cuja história contemporânea

foi  marcada  por  experiências  traumáticas  de  violações  aos  direitos  humanos,  em

conhecer o máximo possível sobre os casos, as vítimas, os agentes repressivos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 7.716/1989, estabelece, em seu art.

20, caput, que aquele que “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” será penalizado com reclusão de 1

(um) a 3 (três) anos e multa, sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se o

crime  for  cometido  por  intermédio  dos  meios  de  comunicação  ou  publicação  de

qualquer natureza;

CONSIDERANDO que o Estatuto da Igualdade Racial apresenta um

programa  destinado  a  garantir  à  população  negra  a  efetivação  da  igualdade  de

oportunidades,  a  defesa  dos  direitos  étnicos  individuais,  coletivos  e  difusos  e  à

discriminação e às demais formas de intolerância étnica;

CONSIDERANDO que  o  art.  216  da  Constituição  da  República

expressa  a  proteção  à  memória,  ao  estabelecer  que  “constituem patrimônio  cultural

brasileiro os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira”;

CONSIDERANDO que o direito à memória não constitui mero olhar

retrospectivo  ao  passado,  mas  a  recriação  da  compreensão  coletiva,  permitindo  um

entendimento também acerca do presente e do futuro;
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CONSIDERANDO que João Cândido Felisberto, conhecido como o

“almirante negro”, é um personagem emblemático da história nacional e da luta contra o

racismo no século XX, em razão de sua importância ao liderar a Revolta da Chibata, em

1910, e por sua trajetória até a sua morte, ocorrida em 1969;

CONSIDERANDO que João Cândido Felisberto viveu em São João

de Meriti a fase final de sua vida;

CONSIDERANDO que a sociedade civil local vem se mobilizando

em favor  da  preservação  e  valorização  da  memória  de  João Cândido,  por  meio  de

iniciativas como a nomeação de logradouros, a criação de monumentos e a construção

de museu;

CONSIDERANDO que este signatário participou de reunião em 14

de dezembro de 2018 na Casa de Cultura de São João de Meriti para tratar do pleito de

inscrição de João Cândido como herói da pátria, por meio de projeto de lei a ser enviado

ao Congresso Nacional;

CONSIDERANDO que foi apresentado, na oportunidade, manifesto

com o seguinte teor:

Nós, Organizações da Sociedade Civil e Poder Público, que estivemos
reunidas  (dos)  no  dia  14/12/2018,  na  Casa  da  Cultura  da  Baixada
Fluminense  para  discutir  sobre  o  Projeto  de  Lei  em  referência,
decidimos Manifestar o nosso irrestrito apoio ao pleito, objeto desse
Projeto de Lei, que ora segue tramitando no âmbito do Senado Federal
e versa sobre a Inclusão do nome de João Cândido Felisberto no Livro
de  Heróis  e  Heroínas  da  Pátria.  O  referido  Livro  encontra-se  no
Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três
Poderes,  em  Brasília.
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Tal honraria, destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros e
brasileiras  que  tenham  contribuído  para  a  maturidade  e
engrandecimento  da  Nação,  para  a  sua  defesa  e  construção  com
excepcional  dedicação,  conhecimentos  e  heroísmo.  E,  só  pode  ser
prestada depois de 50 anos da morte do homenageado (a), exceto se
esta ocorrer em campo de batalha. Sendo, João Cândido Felisberto,
conhecido por vários escritores, historiadores e admiradores como o
Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, na revolução de 1910,
deu visibilidade e fim às punições físicas a que eram submetidos os
marinheiros,  como  as  chibatadas,  o  uso  da  santa-luzia  e  o
aprisionamento  em  celas  destinadas  ao  isolamento.  Apesar  de  a
Abolição  da  Escravatura  no  Brasil  já  ter  acontecido  em 1888.  Os
marinheiros requeriam também uma alimentação mais saudável e que
fosse  colocada  em prática  a  lei  de  reajuste  de  seus  honorários,  já
votada pelo Congresso. De todos os pedidos requeridos, o que mais
afligia  os  marujos  eram  os  constantes  castigos  a  que  eram
submetidos. 
Esta situação revoltou os marinheiros, que eram obrigados, por seus
comandantes, a assistir a todas as punições aplicadas, para que elas
servissem  de  exemplo.

Naquele  tempo  (a  abolição  da  escravatura  estava  muito  recente),
questões como racismo, desigualdades e lutas por direitos, emergiam
com efervescência. Para o Movimento Negro, a luta contra o racismo
passa fortemente pelo reconhecimento da presença de líderes negros
como protagonistas  na  história  do  engrandecimento  da  nação,  pela
visibilidade  dos  seus  feitos,  pelo  seu  heroísmo. 
Assim,  os  ideais  de  João  Cândido  e  dos  marinheiros  serviram de
exemplo, a sua luta pelo fim das chibatadas (símbolo da crudelidade
do sistema escravocrata), e por direitos humanos, inspiraram a criação
de  outros  movimentos,  leis  e  organismos  de  defesa  dos  direitos.
João Cândido lutou contra  a  opressão,  combateu o racismo e  seus
efeitos e as desigualdades institucionais. E jamais deixou de servir à
causas  de  promoção  da  vida.  Militou  em espaços  de  reflexões  de
direitos, contribuindo para o bem comum. Morreu pobre, em 1969,
com  a  dignidade  de  um  líder,  um  mestre  sala  dos  mares.  É
reconhecido e homenageado em vários lugares do Brasil, e de várias
formas. No Rio Grande do Sul (seu Estado Natal) e em São João de
Meriti (RJ) (onde viveu até o seu falecimento e aonde vive até hoje,
parte de sua família), foram erguidos bustos em tributo à ele. Outros
Estados,  como  São  Paulo  e  Minas  Gerais,  também têm iniciativas
inspiradoras para homenageá-lo.  Só em São João de Meriti,  RJ, há
uma variedade dessas iniciativas, como escolas públicas, ruas, centro
culturais,  centro  de  formação,  centro  de  direitos  humanos,  praças,
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espaços de leitura e até um Museu (em construção). E tantas outras
iniciativas pelo Brasil afora, livros, revistas, filmes sobre sua vida, um
Navio batizado com o seu nome. Por tudo isso, e pelo compromisso
que  cada  organização  e  pessoas  presentes  na  Reunião  do  dia
14/12/2018 desempenham no dia a dia, que é de lutar pela Defesa dos
Direitos  Humanos  e  combater  todas  as  formas  de  preconceitos,
desigualdades e injustiças, ratificamos que, reconhecemos no nome de
João Cândido Felisberto, os requisitos necessários para compor a lista
de Heróis Nacional, e assim, Manifestamos nosso apoio ao pleito em
referência.  

 

CONSIDERANDO que, às portas do cinquentenário de sua morte, a

trajetória  de João Cândido na Marinha do Brasil  ainda não é totalmente conhecida,

tendo  em  vista  os  relatos  de  dificuldade  de  acesso  a  documentos  e  registros  por

pesquisadores;

CONSIDERANDO  o que  consta  do  presente  inquérito,  instaurado

para a apurar “as medidas de valorização da memória de João Cândido Felisberto por

órgãos municipais, estaduais e federais”;

RESOLVE  convocar  AUDIÊNCIA  PÚBLICA para  promover  o

debate entre o Ministério Público Federal, autoridades públicas, entidades particulares,

os movimentos sociais e demais cidadãos sobre “Medidas de valorização da memória de

João Cândido Felisberto”

Como disciplina da audiência pública, DETERMINO: 

I – A audiência pública será realizada no dia 08 de maio de 2019, às

10 horas,  no auditório desta  Procuradoria  da República (Avenida Automóvel  Clube,

2435 – Vilar dos Teles – São João de Meriti);
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II – A audiência será aberta às 10h, horário local, pelo Procurador da

República  Julio  José  Araujo  Junior,  o  qual  coordenará  os  trabalhos,  e  seguirá  a

cronologia a seguir:

a. Abertura dos trabalhos: 10 minutos;

b.  Manifestação  da  mesa,  a  ser  composta  por  autoridades  e

representantes da sociedade civil: 30 min. 

c. Convidados: 1hora e 30 minutos;

d. Manifestação da mesa e considerações finais: 1 hora.

III – Os períodos acima designados poderão ser adequados de acordo

com a dinâmica dos debates desenvolvidos durante a audiência pública.

IV –  A participação  na  audiência  pública  será  garantida  mediante

inscrição prévia por meio do e-mail  prrj-sjm-gaboficio3@mpf.mp.br ou do telefone

(21) 2753-7918, de acordo com a capacidade física do local designado, informando-se,

no  ato  de  inscrição:  nome  completo,  documento  de  identidade,  entidade  ou  órgão

público eventualmente vinculados e se deseja manifestar-se oralmente nos debates.

V  –  Excepcionalmente,  poderá  ser  admitido  o  ingresso  de

participantes não inscritos, no momento da realização da audiência pública, caso haja

vagas disponíveis, de acordo com a capacidade física do local designado;

VI – Poderá ser concedido espaço para manifestação de participantes
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não inscritos previamente, de acordo com a disponibilidade de tempo dos trabalhos.

VII – Providencie-se a expedição de convites às representações locais,

aos  órgãos  públicos,  aos movimentos sociais,  às  entidades particulares e  a  todos os

demais interessados, dando-se ampla divulgação, especialmente às seguintes:

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Secretário Estadual de Educação (RJ)

Secretário de Cultura e Economia Criativa (RJ)

Promotoria de Justiça em São João de Meriti

Defensoria Pública Estadual em São João de Meriti

Defensoria Pública da União (DPU)

Prefeito Municipal de São João de Meriti

Secretário de Cultura de São João de Meriti

Secretário de Educação de São João de Meriti

São João de Meriti, 28 de março de 2019.
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