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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 1/2021 

                                                                     

 

                                                                                                                                                          

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/ 

SECCIONAL SERGIPE, pelos representantes ao final identificados, no exercício de suas atribuições 

legais e institucionais e nos termos do art. 129, II, c/c art. 37, caput, e art. 133 da Constituição Federal 

de 1988, do art. 5º, I, da Lei Complementar n. 75/93,e do art. 44, inciso I, da Lei 8.906/94, bem como na 

Resolução nº 82/2012 do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do  Inquérito Civil n. 

1.35.000.001301/2018-17, cujo objeto é “PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ E 

MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA NO ESTADO DE 

SERGIPE”, tornam público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre o tema "DESAFIOS 

DO COMBATE À TORTURA: A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ  E 

DO MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA”, a realizar-se 

no dia 14/07/2021, às 15:00h, por meio de videoconferência. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º Debater, à luz dos aspectos jurídicos, fáticos, técnicos e de gestão participativa, sobre a 

importância da implementação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT - SE) e 

do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT- SE), criados pela Lei Estadual n. 

8.135, de 13 de julho de 2016, as dificuldades observadas para sua efetivação até o momento, propostas 

de alteração e melhorias na legislação aplicável vigente, bem como sobre a forma de atuação do Comitê 

e Mecanismo no exercício de suas funções, dentro da atual conjuntura de enfrentamento à tortura 

existente nesse Estado e nacionalmente, oportunizando aos órgãos públicos, entidades da sociedade 

civil, autoridades públicas e cidadãos a participar, juntamente com os órgãos integrantes do Grupo de 

Trabalho (GT) formado, da articulação necessária para a mencionada implementação, uma vez que os 
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citados Comitê e Mecanismo fazem parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 

aprovado pela Lei n. 12.847/2013, além de atenderem a compromisso internacional assumido pelo 

Brasil em 2007 com a ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgado pelo Decreto 

n. 6.085, de 19 de abril de 2007.  

 

DA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 2º A audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida por membro do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, que compartilhará a organização dos trabalhos com a ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL/ SECCIONAL SERGIPE, observando-se o seguinte cronograma: 

 

I – Abertura oficial às 15 horas, no dia 14/07/2021, sob coordenação do MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL e da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/ SECCIONAL SERGIPE. 

a) Breve apresentação das instituições MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL/ SECCIONAL SERGIPE e das instituições parceiras: DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, reafirmando o 

compromisso com a defesa de direitos humanos no âmbito da prevenção e do combate à tortura: tempo 

de breve apresentação de 03 minutos para cada instituição; 

b) Apresentação das(os) convidadas(os) à realização de exposição sobre a experiência com a atuação de 

prevenção e combate à tortura, seja na composição de Comitês e Mecanismos de Combate à Tortura, 

seja como membro de movimentos sociais ou entidades da sociedade civil com atuação na temática: 

tempo de 20 minutos; 

c) Manifestação das organizações da sociedade civil/ movimentos sociais: 1 hora e 30 minutos; o 

tempo de cada fala será obtido, na ocasião, após a verificação do número de inscrições e deliberação 

conjunta entre os presentes, visando divisão equilibrada; 
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d) Encerramento dos trabalhos com a colocação das instituições organizadoras do evento e instituições 

parceiras, acerca das questões levantadas pelo público em debate e encaminhamentos finais: 40 minutos 

(total). 

II – Os períodos acima estabelecidos poderão ser adequados, durante o evento, de acordo com a 

dinâmica dos debates envolvidos no decorrer da audiência pública, cujo horário de término está 

previsto para as 18:30 horas; 

III – O espaço para manifestação dos presentes ocorrerá conforme a cronologia dos trabalhos 

estabelecida no presente edital; 

 

PROCEDIMENTO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 3º A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia 14/07/2021, às 15:00h, por meio de 

videoconferência, considerando a necessidade de conter a disseminação do novo coronavírus (COVID-

19), nos termos do Decreto Estadual nº 40.615, de 15 de junho de 2020 e suas alterações posteriores, da 

Lei Federal n. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 e da 

Portaria nº 87, de 30 de junho de 2021, da Procuradoria da República em Sergipe (MPF/SE), que 

estabelece prorrogação das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus nas 

dependências da instituição, por conta do atual estágio da pandemia de covid-19 no Estado, mantendo-

se as atividades da unidade de forma remota.  

 

I – A audiência pública será aberta a toda a sociedade, adotando-se como forma de organização dos 

trabalhos no ambiente virtual (Plataforma Zoom) e será retransmitida em tempo real no canal da 

Procuradoria da República em Sergipe (PR/SE) no Youtube; 

 

II – Tendo em vista as limitações técnicas do ambiente virtual, as inscrições para participação na 

Plataforma Zoom serão feitas via o e-mail prse-prdc@mpf.mp.br, informando-se nome 

completo/CPF, e-mail e número de telefone WhatsApp para que seja enviado o link para acesso ao 
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evento no aplicativo Zoom, dando-se preferência inicial a entidades da sociedade civil e 

movimentos sociais, por ordem de inscrição;  

 

II – Os cidadãos, autoridades, entidades da sociedade civil e movimentos sociais também poderão 

solicitar previamente, através do e-mail prse-prdc@mpf.mp.br, o envio de manifestações escritas ou a 

exibição de conteúdo em vídeo/áudio (recursos audiovisuais), a exemplo de depoimentos relacionados 

diretamente à temática da prevenção e combate à tortura e que possam contribuir de forma relevante 

para as discussões, encaminhando-se o conteúdo até 5 (cinco) dias anteriores à data da audiência, os 

quais serão incorporados, ao final, à Ata da Audiência Pública; 

 

III – Todos os inscritos nos termos do inciso II poderão participar do evento na Plataforma Zoom, sendo 

admitidos no ambiente virtual após identificação, podendo fazer uso dos recursos disponíveis na 

plataforma, devendo manterem os microfones desligados durante o momento em que alguém 

estiver falando; 

 

IV – Os presentes no ambiente virtual da Plataforma Zoom poderão fazer uso da palavra, nos 

termos dos artigos anteriores (art. 2º, “c” deste Edital), devendo realizar inscrição para uso da 

palavra através do chat, identificando-se pelo nome por extenso e, se for o caso, a 

entidade/movimento social/órgão/instituição ao qual está vinculado, estimando-se a distribuição 

do tempo de 1 hora e 30 minutos (total de 90 minutos) entre 30 inscritos por 3 minutos cada ou, se 

houver mais inscritos, até o limite de 45 inscritos por 2 minutos cada; Caso haja menos inscritos, o 

tempo de 90 minutos será equitativamente distribuído entre todos; 

 

V - As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifestação, 

devendo anunciar-se o nome do participante e, se for o caso, o órgão ou entidade/movimento ao qual 

está vinculado; 

 

VI – O acompanhamento e participação remota na Audiência Pública também será viabilizado de 

forma livre (sem prévia inscrição) através da transmissão, em tempo real, no canal do MPF em 
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Sergipe (Procuradoria da República em Sergipe PR/SE) no Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCGTuYJCkqXouEpvj8Bum8bQ/featured), NÃO SENDO 

NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO EVENTO NESSA 

MODALIDADE. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

Art. 4º -  A audiência pública será gravada em áudio e/ou áudio e vídeo e será lavrada, em até 30 (trinta) 

dias após sua realização, ata sucinta dos trabalhos, nos termos do art. 4º da Resolução nº 82/2012 do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

 

Art. 5º - Divulgue-se na forma do artigo 3º, da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

 

Art.6º. Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo presidente 

da audiência pública, em conjunto com os representantes das instituições públicas organizadoras do 

evento, por deliberação por maioria simples. 

 

 

Aracaju, 01 de julho de 2021. 

[Assinado Eletronicamente] 

 

 

 

MARTHA CARVALHO DIAS DE 

FIGUEIREDO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
Procuradora da República (MPF/SE) 

 

INÁCIO JOSÉ KRAUSS DE MENEZES  

Presidente da  Ordem dos Advogados do Brasil  

- Seccional Sergipe  

(OAB/SE) 
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