Relatório da Gestão
PROCURADORIA FEDERAL
DOS DIREITOS DO CIDADÃO
MAIO DE 2016 A MAIO DE 2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Augusto Aras
PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
Deborah Duprat
PFDCs ADJUNTOS
Domingos da Silveira
Marlon Weichert
Eugênia Gonzaga

________________________________________
PRODUÇÃO
Assessoria de Comunicação e Informação da PFDC
TEXTO
Marília Mundim
Colaboração: Viviane Fecher
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Rodrigo Oliveira
IMAGENS
Antônio Augusto - Secom/MPF
João Américo - Secom/MPF
Leonardo Prado - Secom/MPF
Equipe PFDC
Fotos Públicas (fotospublicas.com.br)
Pexels (Pexels.com)

Relatório da Gestão
PROCURADORIA FEDERAL
DOS DIREITOS DO CIDADÃO
MAIO DE 2016 A MAIO DE 2020

sumário
APRESENTAÇÃO.................................................................................................................... 4
Institucional........................................................................................................................... 5
RETROSPECTIVA
Incidência para atuação no Judiciário..................................................................................... 7
Diálogo com Movimentos Sociais......................................................................................... 10
Monitoramento de Políticas Públicas................................................................................... 14
Interlocução com o Congresso Nacional............................................................................... 17
Articulação com Organismos Internacionais......................................................................... 20
• Participação em Redes e Foros Regionais de Direitos Humanos............................... 22
Posicionamentos Institucionais............................................................................................ 23
Ações Coordenadas.............................................................................................................. 25
Aprimoramentos e Subsídios à Atuação............................................................................... 27
• Publicações.............................................................................................................. 27
TEMAS EM DESTAQUE
Alimentação Adequada........................................................................................................ 30
Contra a Violência no Campo e pelo Direito à Terra............................................................... 34
Criança e Adolescente.......................................................................................................... 38
Democracia Participativa...................................................................................................... 42
Direito à Comunicação e Acesso à Informação...................................................................... 46
Direito à Memória e à Verdade............................................................................................. 49
Direito à Educação................................................................................................................ 53
Direito de Protesto e Organização Social.............................................................................. 57
Direitos Humanos................................................................................................................. 60
Direitos Humanos e Empresas.............................................................................................. 64
Igualdade e Não-Discriminação Racial................................................................................. 68
Inclusão da Pessoa com Deficiência...................................................................................... 72
LGBTI.................................................................................................................................... 75
Liberdade Religiosa.............................................................................................................. 79
Migrações e Refúgio............................................................................................................. 82

Moradia Adequada................................................................................................................... 86
Mulher e Igualdade de Gênero................................................................................................. 90
Pandemia Covid-19...................................................................................................................... 93
Pluralismo de Ideias nas Políticas Educacionais............................................................................ 99
População em Situação de Rua...................................................................................................102
Prevenção à Tortura.....................................................................................................................105
Previdência e Assistência Social..................................................................................................109
Saúde..........................................................................................................................................112
Saúde Mental..............................................................................................................................116
Segurança Pública e Sistema Prisional........................................................................................119
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Números da Gestão ....................................................................................................................124
PFDC na Imprensa .....................................................................................................................125
Prêmios e Congratulações...........................................................................................................127
Eventos em Destaque..................................................................................................................129
Projetos Estratégicos ..................................................................................................................131
SISTEMA PFDC
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão..........................................................................133
Núcleos de Apoio Operacional (NAOPs)...................................................................................... 134
Grupos de Trabalho e Relatorias Temáticas..................................................................................134
Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão....................................................................... 136
Equipe PFDC ...............................................................................................................................137
ANEXOS
Representações PFDC 2016-2020 - síntese..................................................................................139
Recomendações PFDC 2016-2020 - síntese.................................................................................144
Notas Técnicas PFDC 2016-2020 - síntese................................................................................... 149
Notas Públicas PFDC 2016-2020 - síntese....................................................................................152

apresentação
O último quadriênio passará à história como um dos mais controversos períodos no que se refere à garantia de direitos humanos na recente história da democracia no Brasil. Graves retrocessos sociais foram impostos com a adoção de
medidas que afrontam o conjunto de garantias estabelecidas pela Constituição
Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã.
Diretrizes de proteção que caracterizam políticas públicas brasileiras na saúde,
na educação, no direito à terra, no trabalho, na segurança pública e em diversas outras áreas sofreram investidas em diferentes níveis, colocando sob risco o
pacto nacional de proteção social. A mais grave dessas medidas está expressa
na Emenda à Constituição 95/2016, que estipulou um teto de gastos e paralisou
por 20 anos os investimentos públicos na saúde, na educação e na assistência social – tríade estabelecida pela Constituição para superar as desigualdades
que caracterizam a sociedade brasileira.
É sob a marca desses desafios que se deu a atuação da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão ao longo do período. Entre maio de 2016 a maio de 2020,
a PFDC solicitou a proposição de ações de controle de constitucionalidade
para 65 leis brasileiras que violavam direitos humanos. No Congresso Nacional, houve participação em 86 audiências públicas na Câmara e no Senado,
além do envio de 71 notas técnicas para subsidiar a análise de parlamentares sobre proposições legislativas que impactavam direitos humanos.
A Procuradoria dos Direitos do Cidadão também mobilizou esforços para a implementação e o devido funcionamento de políticas públicas. Foram 1624 ofícios a gestores com pedidos de informação e outras solicitações, além de
33 Recomendações a órgãos do poder público para que implementassem
medidas voltadas a assegurar a proteção de direitos.
O trabalho esteve centralmente pautado no diálogo permanente com movimentos e coletivos sociais – medida estabelecida dentre as prioridades já no
início da gestão PFDC 2016-2020. Ao longo do quadriênio, foram mais de 150
encontros com coletivos e entidades ligadas aos direitos no campo, em defesa da saúde, de pessoas com deficiência, dos direitos da criança e do adolescente, pela igualdade e não-discriminação racial, de combate à LGBTfobia,

pela promoção da igualdade de gênero, do direito à comunicação, de prevenção
e combate à tortura e da luta antimanicomial, entre diversas outras temáticas.
A PFDC também integrou mais de 40 colegiados – como Comissões, Conselhos,
Comitês e Grupos Interinstitucionais – participando de um total de 197 reuniões
promovidas por essas instâncias, com especial destaque para o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), no qual, inclusive, esteve na vice-presidência
entre janeiro a dezembro de 2019.
Em âmbito internacional, foram 124 reuniões com organismos e organizações
multilaterais que atuam com foco nos compromissos firmados pelo Estado brasileiro com vistas à promoção e proteção dos direitos humanos. O objetivo esteve
na troca de informações e no aprimoramento de instrumentos de trabalho.
A atuação também esteve marcada pela busca de uma abordagem transversal e
cooperada entre o Sistema PFDC – que conta com 15 Grupos de Trabalho, 2 Relatorias Temáticas, 27 Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão (PRDCs) e
5 Núcleos de Apoio Operacional (NAOPs), além dos procuradores que atuam na
tutela da Cidadania nos municípios.
Foi alinhada a essa perspectiva que a PFDC realizou um total de 23 ações coordenadas, mobilizando unidades do Ministério Público Federal em todo o país na
proteção de direitos humanos. Também com o apoio de PRDCs, Grupos de Trabalho e Relatorias foram produzidas 18 publicações em temas diversos da
proteção de direitos. São cartilhas, roteiros e manuais que buscam compartilhar
conhecimentos e contribuir para o aprimoramento da atuação.
A apresentação e o desdobramento desse conjunto de medidas estão sintetizados neste relatório. Mais do que um registro institucional e de prestação de contas
à sociedade, o documento busca contribuir para ampliar o olhar acerca dos desafios que ainda se apresentam à plena efetivação dos direitos humanos no Brasil.

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
Ministério Público Federal

INSTITUCIONAL

Definição de ações estratégicas
e mecanismos de atuação

Em 25 de maio de 2016, a subprocuradora-geral da República Deborah
Duprat foi empossada procuradora federal dos Direitos do Cidadão. Com
longa trajetória na defesa dos direitos humanos, Duprat assumiu o posto
com o compromisso de reforçar o diálogo com movimentos sociais e
órgãos colegiados que atuam na temática.
Como PFDCs adjuntos, foram designados os procuradores regionais da
República João Akira Omoto (2016-2018) e Marlon Weichert. Posteriormente, se somaram ao cargo o subprocurador-geral da República Domingos da Silveira e a procuradora regional da República Eugênia Gonzaga.
No âmbito interno, a nova gestão PFDC buscou fortalecer a interlocução
com os procuradores dos Direitos do Cidadão nos estados e municípios,
articulando a atuação do Ministério Público Federal na defesa de direitos sociais para além da esfera extrajudicial.
A definição de agendas prioritárias e a construção de mecanismos na atuação da PFDC para o mandato foram construídas em junho daquele ano,
em encontro que reuniu, em Brasília, coordenadores de todos os Grupos
de Trabalho, das Relatorias Temáticas e de projetos estratégicos realizados
no âmbito da PFDC.
O coletivo buscou construir estratégias para unir esforços na atuação
voltada a ampliar a ação cooperada entre grupos de trabalho, comissões e relatorias temáticas. O objetivo foi otimizar recursos e assegurar
a incidência nas diferentes agendas da promoção dos direitos humanos.
Entre as prioridades, iniciativas com vista à manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS), à garantia de direitos de populações do campo e de
enfrentamento de resquícios da ditadura militar em instituições da segurança pública. Na área da educação, o objetivo foi reforçar iniciativas que

pudessem se aliar às ações que visam o fim da LGBTfobia, do racismo e de
outras violências relacionadas à diversidade.
Durante o encontro, também se reforçou a importância da interlocução com
movimentos e organizações da sociedade civil, assim como da participação
dos procuradores dos Direitos do Cidadão nos espaços de diálogo interinstitucional – como comissões, comitês e conselhos de direitos. O grupo destacou ainda a importância da incidência no campo do Judiciário e o estabelecimento de ações coordenadas e em âmbito nacional.

Mandato 2018-2020

Em 2018, já no contexto da gestão para o biênio 2018/2020, os integrantes do
Sistema PFDC voltaram a se reunir para estabelecer diretrizes e ações de trabalho. Coordenadores dos Núcleos de Apoio Operacional (Naops), dos Grupos de Trabalho e de Relatorias Temáticas debateram propostas de atuação,
com especial atenção aos desafios nas áreas de Educação, Saúde, Liberdades
e Violência.
O planejamento envolveu iniciativas pautadas no reconhecimento de que a
liberdade integra conjunto indissociável de direitos e que essa concepção
deve ser empregada nas atuações voltadas ao acesso e permanência na escola, à manifestação religiosa, à expressão de gênero, bem como a liberdades
políticas de presos e pobres e à locomoção de pessoas com deficiência.
Na oportunidade, os integrantes do Sistema PFDC também puderam debater a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização
das Nações Unidas. A proposta foi trazer os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e suas 169 metas como contribuição à organização e planejamento das atividades da PFDC para os próximos dois anos. Os resultados
dessa construção coletiva estão apresentados na retrospectiva que se segue.

• Incidência para atuação no Judiciário
• Diálogo com Coletivos e Movimentos Sociais
• Monitoramento de Políticas Públicas • Interlocução com o Congresso Nacional
• Articulação com Organismos Internacionais • Posicionamentos Institucionais
• Atuação Coordenada e de Abordagem Transversal
• Aprimoramento e Subsídios à Atuação

RETROSPECTIVA

Incidência
para atuação

no judiciário

U
Incidir junto ao
Judiciário como
ferramenta
estratégica para
assegurar o
cumprimento
dos princípios
garantidos pela
Constituição,
assim como dos
compromissos
internacionais
firmados pelo
Estado brasileiro
na proteção dos
direitos

ma importante marca da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão em sua gestão 2016-2020 foi
a incidência junto ao Judiciário diante de medidas que
impactavam a garantia de direitos humanos.
Ao longo do último quadriênio, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, decretos e
outras legislações que violavam direitos foram tema
de 65 representações feitas pela PFDC à Procuradoria Geral da República sugerindo o questionamento,
junto ao Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade e legalidade dessas medidas.
Diversas dessas representações resultaram em ações
de controle de constitucionalidade na Suprema Corte.
Em junho de 2017, por exemplo, atendendo a proposição feita pela PFDC, a PGR ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar Nº
1.010/ 2007, do estado de São Paulo. A legislação autoriza o governo paulista a computar nos pisos constitucionais relacionados à saúde e à educação os valores dos benefícios previdenciários pagos a inativos
– violando os arts. 22 e 212 da Constituição Federal.
A Procuradoria Geral da República também apresentou
ao Supremo Tribunal Federal Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra leis de
diversos municípios que vedam políticas e ações de
educação que tenham informações sobre gênero e
diversidade sexual. A propositura das ADPFs atende
representação feita pela PFDC e destaca que princípios

constitucionais como a laicidade e o pacto federativo são afetados
com a vigência dessas legislações.
A fim de assegurar a política pública da reforma agrária – que tem
bases constitucionais – em setembro de 2017, mais uma vez atendendo proposição feita pela PFDC, a Procuradoria Geral da República
ingressou no STF com o pedido de ADPF 478, contra acórdão do
Tribunal de Contas da União que paralisou, por tempo indeterminado, a política de reforma agrária no Brasil. A ação foi analisada no mesmo mês e teve medida cautelar deferida pelo ministro
Alexandre de Moraes.
A proteção do direito à terra também esteve na Ação de Inconstitucionalidade nº 5771, proposta pelo Ministério Público Federal para
questionar a legalidade da Lei 13.465/2017, que trata da regularização fundiária rural e urbana e da ocupação de terras da União na
Amazônia Legal. A ADI é fruto de representação assinada pela PFDC
e a 6ªCCR e busca proteger o direito à moradia, a função social da
propriedade, a proteção do meio ambiente a as políticas de desenvolvimento urbano, agrário e de redução da pobreza.
Foi também atendendo a uma representação proposta pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que em setembro de 2019
a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse resolução do Conselho Federal de Medicina que determinava a transfusão de sangue contra vontade do
paciente. A Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 618 apresentada ao STF teve como base o posicionamento encaminhado pela
PFDC em 2017 e na qual solicitava a adoção de providências para
que o CFM adequasse aos princípios constitucionais a Resolução Nº
1.021/80, que trata da recusa dos adeptos da religião Testemunha
de Jeová em receberem transfusão sanguínea.

Incidência para atuação no Judiciário
Além da sugestão de propositura de ações, a PFDC também encaminhou à Procuradoria Geral da República argumentos para subsidiar o posicionamento do
Ministério Público Federal em processos que já tramitavam no Supremo Tribunal
Federal e que afetam os direitos humanos.
É o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional 95/2016 – que estabeleceu um teto, pelos próximos 20 anos, investimentos na saúde, educação e assistência social. No texto, a PFDC destaca que os
cortes de recursos públicos definidos pela chamada emenda do teto de gastos
constituem verdadeiro desmonte dos direitos sociais implantados pela Constituição de 1988, colocando sob risco toda uma geração futura.
Um conjunto de subsídios também foi encaminhado à PGR no caso da Lei
13.178/2015, cuja constitucionalidade já está sendo questionada em uma
ação (ADI 5.623) no STF, que contará com parecer da PGR. A Lei 13.178/2015 ratificou, de maneira automática, os registros de terras públicas e devolutas em regiões
de fronteira no Brasil, estimulando a grilagem e os conflitos no campo.

Resultados

A estratégia de fortalecer a atuação junto ao Judiciário como mecanismo para a
proteção dos direitos humanos alcançou importantes resultados.
Em março de 2017, uma liminar concedida pelo ministro Roberto Barroso na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 5537 suspendeu a Lei 7.800/2016, de Alagoas,
que instituiu o programa Escola Livre no estado. Seguindo entendimento do
parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, o ministro afirmou que a legislação – conhecida como Lei da Mordaça – apresenta elementos de violação à
Constituição, especialmente quanto à educação para o pleno desenvolvimento
da pessoa e a cidadania. A tese defendida no parecer do MPF seguiu os argumentos encaminhados pela PFDC como subsídios na análise do caso.
Em abril de 2020, a Corte novamente concedeu decisão favorável sobre a temática. Por unanimidade, os ministros do STF declararam inconstitucional uma lei
municipal do Novo Gama (GO) que vetava a discussão de gênero em escolas. A
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi proposta pela PGR a
partir de uma representação feita, em 2016, pela Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão, por meio de seu Grupo de Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos.
A Lei 1.516/2015 proibia a utilização de material didático com conteúdo relativo à
diversidade de gênero nas escolas municipais. Além de ferir competência privativa da União, a norma contrariava princípios como a igualdade de gênero, o direito
à educação plural e democrática e a laicidade do Estado.
Por oito votos a zero, o plenário do STF também decidiu pela constitucionalidade de concessão do Benefício de Prestação Continuada a estrangeiros residentes no Brasil. No julgamento da ação, o MPF manifestou-se a favor da concessão do benefício – modificando o entendimento apresentado anteriormente na

ação. O novo posicionamento do MPF também atendeu subsídios encaminhados
pela PFDC.
Seguindo os argumentos da Procuradoria Geral da República – em uma ação
fundamentada em Representação feita pela PFDC –, em maio de 2017 o ministro
Ricardo Lewandowski determinou a suspensão da Emenda Constitucional Nº
86/2015, que estabelecia, um novo piso para o custeio de ações e serviços
públicos em saúde, além de ter retirado o caráter de fonte adicional de recursos
do pré-sal destinados a políticas públicas na área. Em seus argumentos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão apontou necessidade de assegurar a
garantia do regular financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), solicitação
acatada pela Corte.

Temas em análise

Entre as sugestões de propositura de Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental feitas pela PFDC também
esteve a que questionou a constitucionalidade da Lei 13.417/2017, que modificou
a estrutura e o funcionamento do modelo de comunicação pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A lei é resultado de medida provisória proposta
em 2016 e afronta as diretrizes para uma comunicação livre de interferência econômica ou governamental, conforme determina a Constituição Federal.
Também foi sugerido o pedido de análise sobre a legalidade da Medida Provisória
755/16, que modificou a destinação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), agravando ainda mais a situação do sistema prisional brasileiro.
Por envolver necessidades mais elementares de qualquer ser humano, a PFDC
também encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação solicitando que seja enviado ao Supremo Tribunal Federal um pedido de análise da
inconstitucionalidade dos dispositivos da MP 870 que acabam por extinguir o
funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. No documento, a PFDC destaca que a medida viola, direta e expressamente, o artigo 3º, inciso
III, da Constituição Federal, que coloca como objetivo fundamental da República,
a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais, bem como o artigo 6º da Constituição, que consagra o direito à alimentação.
Além disso, a medida legislativa afronta o princípio da vedação de retrocesso – já
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Outro exemplo está na atuação conjunta com a 2ª e a 7ª Câmara do MPF, na qual a
PFDC solicitou a proposição de uma Ação de Inconstitucionalidade para anular a
Lei 13.491/2017, que transferiu à justiça militar o julgamento de crimes contra civis. A legislação contraria preceitos estabelecidos na Constituição, além de
violar tratados internacionais.
Uma síntese temática e os desdobramentos das 65 representações apresentadas
pela PFDC no período podem ser conferidos na seção Anexo.

Atuação da PFDC para o reconhecimento da
inconstitucionalidade de leis que violam direitos humanos:
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
2019 l Gestão democrática da política de segurança alimentar (à PGR)
CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
2016 l Paralização do Programa Nacional de Reforma Agrária (ao PGR)
2017 l Lei 13.178/2015: estímulo à grilagem e conflitos no campo (ao PGR)
2017 l Em defesa da função social da propriedade e do meio ambiente (ao PGR)
CRIANÇA E ADOLESCENTE
2019 l Garantia de funcionamento do Conanda (à PRDF)
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
2016 l Liberdades fundamentais dos povos indígenas (ao PGR)
DIREITO À COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO
2017 l Gestão democrática da comunicação pública (à PGR)
2019 l Lei de acesso à Informação (à PGR)
DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
2020 l Dever de memória permanente (à PRDF)
2020 l Apologia à prática de crimes cometidos durante a ditadura militar (à PRDF)
DIREITO DE PROTESTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
2016 l Inconstitucionalidade do crime de desacato (ao PGR)
2019 l Monitoramento governamental de organizações sociais (à PGR)
DIREITOS HUMANOS
2017 l O desmonte dos direitos sociais da Emenda Constitucional 95/2016 (à PGR)
EDUCAÇÃO
2016 l Reforma do ensino médio (ao PGR)
2016 l Pluralismo de ideias (ao PGR) – 6 representações
2017 l Censura a material didático (ao PGR)
2017 l Plano de carreira dos profissionais da educação (à PGR)
2017 l Inconstitucionalidade na adoção do movimento escola sem partido (à PGR)
2018 l Em defesa do pluralismo de ideias (à PGR)
2019 l Competência privativa da União para legislar
sobre diretrizes e bases da educação nacional (à PGR)
2017 l Inconstitucionalidade na adoção do movimento
escola sem partido (à PGR) – 6 representações
2018 l Em defesa do pluralismo de ideias (à PGR) – 8 representações
2019 l Autonomia universitária (à PGR)
2019 l Direito à educação escolar (à PRDF)

IGUALDADE DE NÃO DISCRIMINAÇÃO RACIAL
2017 l Crime de racismo contra a população negra (ao PGR)
INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2018 l Garantia de acessibilidade em concursos públicos (à PGR)
LIBERDADE RELIGIOSA
2016 l Neutralidade do Estado em relação às diferentes concepções religiosas (ao PGR)
2017 l Estado laico (ao PGR) – 4 representações
2017 l Transfusão de sangue e direito ao credo (ao PGR)
LGBTI
2017 l Identidade de gênero (ao PGR)
MIGRAÇÕES E REFÚGIO
2017 l Fragilidade na proteção de refugiados (à PGR)
2020 l Saúde de migrantes e refugiados (ao PGR)
MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO
2017 I Descriminalização do aborto (ao PGR)
PANDEMIA COVID-19
2020 l Preservação da vida e da integridade física dos
brasileiros (ao PGR e à PRDF) – 2 representações
PREVENÇÃO À TORTURA
2019 l Em defesa do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (à PGR)
SAÚDE
2016 l EC 85/2015: inconstitucionalidade na redução dos recursos do SUS (ao PGR)
2019 l Compra e distribuição de medicamentos no SUS (ao TCU)
SAÚDE E EDUCAÇÃO
2016 l Investimento mínimo em saúde e educação (ao PGR)
SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL
2017 l Manutenção da receita do Fundo Penitenciário Nacional (ao PGR)
2017 l Inconstitucionalidade da revista íntima (ao PGR)
2017 l Crimes contra a vida praticados por militares (à PGR)
2019 l Inconstitucionalidade do Decreto nº 9.685/2019 na ampliação da posse e circulação de
armas (à PGR)
2019 l ADPF 581: inconstitucionalidade na comercialização e porte de armas de fogo (à PGR)
TRABALHO ESCRAVO
2016 I Direitos civis de estrangeiros (ao PGR)
2017 l Legalidade na divulgação da “lista suja” (ao PGR)

*Acesse síntese das Representações da PFDC 2016-2020 e seus desdobramentos na página 139.

DIÁLOGO COM COLETIVOS

E MOVIMENTOS SOCIAIS
A
Cumprindo o
que determina
a CF 88 ao tratar
da atribuição do
Ministério Público
na defesa dos
direitos sociais e
indisponíveis, a
PFDC buscou uma
atuação subsidiada
pela interlocução
com movimentos e
coletivos

interlocução direta com movimentos, coletivos e
organizações sociais foi uma das prioridades estabelecidas pela procuradora federal dos Direitos do
Cidadão, Deborah Duprat, já no início de sua gestão. O
objetivo foi conhecer de perto as reais demandas para
a atuação na proteção dos direitos humanos e cumprir o que determina a Constituição de 1988 ao tratar
da atribuição do Ministério Público na defesa dos direitos sociais.

Ao longo do último quadriênio, foram mais de 150
encontros com coletivos e entidades ligadas aos direitos no campo, em defesa da saúde, de pessoas com
deficiência, dos direitos da criança e do adolescente,
pela igualdade e não-discriminação racial, de combate à LGBTfobia, pela promoção da igualdade de gênero, do direito à comunicação, de prevenção e combate
à tortura e da luta antimanicomial, entre diversas outras temáticas.
A PFDC também participou de 197 reuniões de comissões, conselhos, comitês e grupos de composição interinstitucional e que contam com representação de movimentos e da sociedade civil organizada.
O diálogo se deu, ainda, nas mais de 80 audiências
públicas no Congresso Nacional, além das 362 reuni-

ões, seminários e outros espaços de diálogo que contaram com a
presença da procuradora federal dos Direitos do Cidadão ou de representantes.
Essa articulação com movimentos e organizações resultou em importantes medidas. Em abril de 2018, por exemplo, após denúncias
feitas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Procuradoria da República em Altamira/PA fizeram diligência para analisar as condições das
62 famílias que vivem no bairro Jardim Independente I – uma das
comunidades impactadas pelas obras da usina hidrelétrica de
Belo Monte. Após a visita, o MPF deu prazo de cinco dias úteis para
que a concessionária Norte Energia/SA – responsável pela hidrelétrica – realizasse a imediata retirada e realocação das famílias.
Denúncias feitas por movimentos dos direitos no campo também
motivaram a atuação da PFDC em busca de solução de conflitos no
assentamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS)
Virola-Jatobá – em Anapu, Pará.
Em abril de 2018, uma missão coordenada esteve no local e identificou que as famílias que vivem legalmente no assentamento estavam tendo suas terras invadidas e sendo impedidas de desenvolver
as práticas de manejo florestal comunitário a que foram destinadas
aquelas terras públicas da União. O MPF atuou para que o Incra, responsável pela área, pedisse a reintegração daquelas terras.

DIÁLOGO COM COLETIVOS E MOVIMENTOS SOCIAIS

Foi também partir de denúncia feita pela União dos Movimentos
de Moradia da Grande São Paulo que a PFDC pode atuar diante de
problemas no andamento da construção de moradias sociais.
As unidades – localizadas em diferentes cidades do Brasil – foram
adquiridas após mapeamento que identificou 97 imóveis habilitados a programas de moradia social, no entanto, apenas alguns
receberam o devido encaminhamento. Em ofício ao Ministério das
Cidades, a PFDC solicitou esclarecimentos acerca dos processos
licitatórios desses empreendimentos, bem como informações sobre o andamento de projetos, obras e prazos de conclusão. Após o
questionamento, o Ministério publicou portaria regulamentando
o processo para iniciar as construções das unidades do Minha Casa
Minha Vida nas cidades de São Paulo e Suzano.

Espaços de diálogo

A fim de melhor articular ações para o enfrentamento aos retrocessos nas políticas de direitos à terra e da crescente violência contra
as populações do campo, a Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão também reativou, no início de sua gestão, o Fórum por
Direitos e Contra a Violência no Campo. O colegiado reúne representantes de organizações sociais e de movimentos de indígenas, camponeses, pescadores, quilombolas e outras comunidades
tradicionais e busca ser um espaço de diálogo e articulação para a
defesa do direito à terra.
Entre os destaques dessa ampla mobilização em torno do tema,
esteve a realização, na sede da Procuradoria Geral da República, do
“Ato Denúncia Por Direitos e Contra a Violência no Campo” –
que reuniu mais de 200 trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos humanos, parlamentares e ativistas por
justiça e paz no campo. O encontro resultou em uma carta pública
de compromissos, assinada por um conjunto de 18 entidades – en-

tre elas, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Câmara
de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, do MPF.
Outro destaque foi a participação da PFDC na 13ª edição do Fórum Social Mundial, em 2018, em Salvador/BA. O encontro reuniu
cerca de 1,5 mil organizações e movimentos sociais e contou com
a presença de 60 mil pessoas, em atividades que debateram a
garantia de direitos sociais, o desenvolvimento humano e a
democracia. Somente na Tenda dos Direitos Humanos – espaço
co-organizado pela PFDC e outras instituições da sociedade civil e
do poder público – foram realizadas mais de 20 atividades temáticas. Entre os assuntos em foco, migração, educação em direitos
humanos, violência no campo, intervenção militar e os impactos
das políticas de austeridade fiscal para a garantia dos direitos humanos.
A preocupação em assegurar um espaço de diálogo permanente
na identificação de demandas e a devida atuação na defesa de direitos sociais também motivou a PFDC a firmar protocolos e termos de cooperação com movimentos e organizações sociais.
Em 2019, por exemplo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) estabeleceram protocolo para o acompanhamento e o enfrentamento de
denúncias de violências, perseguições e outras formas de ações
arbitrária contra ativistas e comunidades atingidas por esses empreendimentos – como trabalhadores do campo, pescadores, ribeirinhos, indígenas e comunidades tradicionais.
Também nessa perspectiva, foram estabelecidas ações de cooperação
com o Movimento de Mulheres Camponesas, com o Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além de protocolos de atuação
conjunta com a Plataforma de Direitos Humanos DHESCA Brasil.
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2016-2018

Série Diálogos Públicos Polícia Democrática

Chegada de migrantes venezuelanos em Brasília para processo de interiorização.

Simpósio Negro(a),
afro-religioso(a), quilombola

Fórum Social Munidal

Entidades que compõem o Conselho Nacional de Direitos Humanos

Assinatura termo de cooperacao MTST

Debate “Diálogos da Terra”, na 10ª Feira
Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes

Reunião com Plataforma Dhesca Brasil

I Encontro Nacional de Familiares promovido pela Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP)

Reunião com Movimento Nacional de População em Situação de Rua

Ato Denúncia por Direitos e Contra a Violência no Campo

Encerramento das atividades do projeto “Educação, Direitos Humanos e Prevenção”

Roda de conversa durante abertura da exposição fotográfica
“Morar em Liberdade: 15 Anos do Programa de Volta para Casa”.

Seminário João W. Nery: 10 anos
do Processo Transexualizador no Brasi

Reunião com organizações da
sociedade civil que integram o CNPC T
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2018-2020

Abertura da exposição No Fluxo

III Encontro Nacional de Comites e Mecanismos
de Prevenção e Combate à Tortura

Reunião CNDH

Reunião com representantes do Pacto pela Democracia

Congresso da UNE

Ato em defesa da educação do campo

Reunião com mães de vítimas do Estado

Congresso Brasileiro de
Enfrentamento a Violência Sexual

Reunião com Movimento por Moradia Adequada

Diálogo Classificação Indicativa

Lançamento da pesquisa Andi Programas Policialescos

Assinatura do Termo de Cooperação
Movimento de Mulheres Camponesas

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Exposição na PGR Morar em Liberdade

MONITORAMENTO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS
Inúmeras políticas
e programas
relacionados à
promoção dos
direitos humanos
sofreram tentativas
de desmonte ou
estiveram sob
grave ameaça de
descontinuidade
– seja por
reestruturações
administrativas ou
pela não aplicação
de recursos
orçamentários

T

endo como perspectiva o princípio jurídico do não
retrocesso de direitos, a Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão buscou atuar para assegurar que
as políticas públicas de direitos humanos fossem tratadas com base no reconhecimento à consolidação
de garantias fundamentais.
O trabalho foi de permanente vigilância. Foram mais
de 1442 pedidos de esclarecimentos, recomendações ou solicitações feitas a órgãos do poder público
entre maio de 2016 a maio de 2020. No mesmo período, a PFDC também participou de quase 353 reuniões
com gestores dessas políticas públicas.
Além de incidir com vista a fortalecer o assunto na
agenda pública de debates, a atuação alcançou alguns importantes resultados. Em maio de 2017, por
exemplo, um acordo firmado entre a PFDC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) – responsável pela aplicação do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – possibilitou que candidatos do Enem que tiveram problemas na isenção da taxa de inscrição pudessem fazer pedidos de nova análise da situação.
Também após atuação da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, o Ministério das Cidades decidiu

revogar a Portaria Nº 355, de 28 de abril de 2017, que regulamentava
parâmetros de acessibilidade nas unidades dos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. A Portaria
Nº 355 estabelecia critérios de acessibilidade inferiores aos estipulados na legislação, não prevendo o total cumprimento da Norma
de Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos
Urbanos (NBR 9050) ou outra norma técnica que viesse a substituí-la.
Foi também após uma Recomendação feita pela PFDC, em 2019, que
a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra) reviu suas diretrizes quanto à interlocução
com movimentos sociais que atuam pelo direito à terra. Com base na
solicitação feita pela PFDC, o Incra revogou orientação que havia
sido feita a suas Superintendências Agrárias para que não mais
prestassem atendimento a entidades ou representantes “que não
possuam personalidade jurídica” e ao que o órgão denominou como
“invasores de terra”. No comunicado ao Incra, a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão destacou que é competência do Estado a
prestação de serviços públicos relacionados aos direitos especificados na Constituição Federal - entre eles, a reforma agrária, assegurada no art.184.
Outro importante resultado esteve na suspensão de uma orientação
que havia sido emitida pelo governo federal para que Conselhos Tutelares em todo o Brasil deixassem de cumprir o que estabelece a legislação acerca de crianças e adolescentes mantidas fora de instituições de ensino regular. Embora exista amplo normativo acerca
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do direito de meninos e meninas à educação escolar, em maio de
2019 a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente determinou que crianças e adolescentes educados em casa – o
chamado homeschooling – não mais deveriam ser identificados pelo
Conselho Tutelar como se estivessem em situação de abandono intelectual. A PFDC alertou que a medida violava o que estabelece
o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e solicitou sua imediata revogação.
Após a atuação, a Secretaria dos Direitos da Criança decidiu revogar
a medida. Em ofício-circular aos Conselhos Tutelares, a pasta informou o cancelamento da orientação sobre homeschooling e admitiu
a necessidade de respeito ao melhor interesse da criança.

Garantia de direitos

Já em conjunto com a Câmara Criminal do MPF, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou ao Ministério do Trabalho
esclarecimentos acerca das razões pelas quais não se encontrava
divulgado no sítio eletrônico da pasta o cadastro de empregadores
flagrados utilizando mão de obra escrava. Conhecido como Lista
Suja, o cadastro traz o registro de pessoas físicas ou jurídicas
autuadas em ação fiscal que tenha identificado trabalhadores
submetidos a condições análogas à de escravidão e cujos empregadores tiveram direito à defesa administrativa em primeira e
segunda instâncias.
Em 2017, as duas Câmaras – em conjunto com o Ministério Público
do Trabalho (MPT) – recomendaram ao ministro do Trabalho a revogação imediata da portaria que suspendia a publicação da lista. O
caso chegou a ser judicializado e, em outubro de 2017 – após quase
três anos fora de circulação – a lista foi atualizada e publicada pelo
Ministério do Trabalho.
Em maio de 2019, a PFDC também atuou para que o governo federal revogasse requisição de informações feita à entidade que

administra o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas
no Rio de Janeiro. Contrariando o que determina a legislação, o Ministério
dos Direitos Humanos solicitou à entidade dados que poderiam colocar em
risco a vida de testemunhas e colaboradores em investigações no estado,
sob o argumento de necessidade para a prestação de contas. Em uma Recomendação ao órgão, a PFDC destacou a legislação que protege vítimas e
testemunhas e pontuou que providências judiciais cabíveis poderiam
ser adotadas. Após a Recomendação da PFDC, o Ministério dispensou a
apresentação das informações sigilosas e regularizou o repasse de recursos
junto à entidade.
A interlocução junto a atores do poder público também trouxe resultados.
Em 2017, por exemplo, a PFDC participou de reunião da comissão bicameral sobre Direitos Humanos e sua Expressão no Cotidiano da Escola Brasileira
(Orientação Sexual, Identidade de Gênero e Nome Social), do Conselho Nacional de Educação. A Procuradoria foi convidada a contribuir nas reflexões
jurídicas da Comissão acerca do uso do nome social para estudantes travestis, transexuais e transgêneros.
Na ocasião, a PFDC destacou a importância do debate sobre o tema
e ressaltou que o direito ao uso do nome social está amparado pela
ordem jurídica, constitucional e legal: “é a garantia do direito à igualdade, à dignidade, à privacidade e a estar livre de todas as formas
de discriminação, conforme preconiza a Constituição Federal”. No mesmo
ano, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros
escolares da educação básica. A norma foi homologada pelo Ministério
da Educação em janeiro de 2018 e busca propagar o respeito e minimizar
estatísticas de violência e abandono da escola em função de bullying, assédio, constrangimento e preconceitos.
A síntese e os desdobramentos das 33 recomendações apresentadas pela
PFDC a órgãos do poder público no período podem ser conferidos na seção Anexo deste relatório.

RECOMENDAÇÕES PFDc a
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO
CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
2019 l Funcionamento da Ouvidoria Agrária Nacional
2019 l Adequado atendimento do Incra a movimentos do campo
2019 l Insegurança jurídica para milhares de famílias no campo
2019 l Em defesa do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
2019 l Direito à liberdade de expressão
DIREITO À COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO
2018 l Princípios constitucionais da Comunicação Social
DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
2019 l Nomeação de membros da Comissão de Anistia
2019 l Comemorações ao golpe de Estado de 64
DIREITOS DA PESSSOA IDOSA
2019 l Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
DIREITOS HUMANOS
2020 l Transparência na execução do Bolsa Família
EDUCAÇÃO
2017 l Gestão democrática da educação
2019 l Investimento na educação básica
2019 l Pluralismo de ideias
2019 l Homeschooling e a proteção de crianças e adolescentes
2020 l Suspensão das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU)
INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2016 l Acessibilidade para o exercício da cidadania
2017 l Acessibilidade e moradia adequada
2018 l Política Nacional de Educação Especial
2018 l Acessibilidade e pluralidade em processo seletivo

MIGRAÇÕES E REFÚGIO
2017 l Tratamento humanitário
2018 l Assistência alimentar e sanitária
2019 l Direitos dos migrantes
MORADIA ADEQUADA
2017 l Gestão democrática da política habitacional
PANDEMIA COVID-19
2020 l Garantia de realização de perícia eletrônica no INSS
2020 l Mutirão para a concessão dos Benefícios de Prestação Continuada
PESSOAS ATINGIDAS POR BARRAGEM
2018 l Comunidades impactadas por grandes empreendimentos
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2019 l Precarização dos serviços prestados pelo INSS
PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE PESSOAS AMEAÇADAS
2019 l Salvaguarda de sigilo nos programas de proteção
SAÚDE
2019 l Em defesa da Atenção Básica em saúde
2019 l Cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD
SAÚDE MENTAL
2018 l Manutenção das unidades de atenção psicossocial
TRABALHO ESCRAVO
2016 l Publicação da “Lista suja” do trabalho escravo
2017 l Retrocessos no combate ao trabalho escravo

*Acesse síntese das Recomendações PFDC 2016-2020 e seus desdobramentos na página 144 .

INTERLOCUÇÃO com

O CONGRESSO NACIONAL
E
Espaço
indispensável
para assegurar
a proteção e a
promoção dos
direitos humanos
no arcabouço
legal brasileiro, o
Congresso Nacional
também esteve no
foco de atenção
da Procuradoria
Federal dos Direitos
do Cidadão

ntre maio de 2016 a maio de 2020, a PFDC participou de um total de 86 audiências públicas na Câmara e no Senado Federal. São debates que contam
com a participação de representantes de movimentos
sociais e instituições públicas e que buscam auxiliar os
parlamentares na analise de proposições legislativas
que afetam os direitos humanos.

Entre os assuntos em pauta, o adequado funcionamento dos conselhos de participação social, os impactos das políticas de austeridade adotadas pelo Estado
brasileiro, os desafios para enfrentar a violência no
campo, o direito à segurança pública e as políticas de
acolhimento a migrantes e refugiados, entre outros.
Em 2016, por exemplo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão participou de audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias que teve como
tema os cerca de 50 projetos de lei que tratam da
realização de protestos de rua no Brasil. A audiência discutiu os impactos dessas propostas nas garantias dos direitos de reunião e de expressão, assegurados pela Constituição Federal.
Outro tema em debate foi o reconhecimento e a valorização das tradições dos povos de matriz afri-

cana, em 2018. O diálogo, que contou com a participação da PFDC,
teve como objetivo discutir o Marco Conceitual dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e foi promovido no mesmo dia em que o
Supremo Tribunal Federal discutia a constitucionalidade de uma lei
do Rio Grande do Sul que autoriza o sacrifício ritual de animais nos
cultos das religiões de matriz afro.
Em conjunto com gestores governamentais e organizações da sociedade civil que implementam o Programa de Proteção a Vítimas
e Testemunhas, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos
Humanos e o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte, a PFDC também integrou audiência pública
na Comissão CDHM. Ausência de um marco legal, descontinuidade
no aporte de recursos, entraves de ordem financeira e administrativa
e estrutura incompatível com os desafios na área foram alguns dos
problemas apontados.
Já no Senado Federal, entre os temas debatidos pela PFDC esteve a
política e a permanência de estudantes cotistas nas universidades públicas brasileiras. A audiência colocou em foco as condições
de permanência na universidade de estudantes contemplados pela
Lei de Cotas, que estabeleceu reserva de vagas nas instituições de
ensino superior para estudantes de escolas públicas, com especial
recorte para negros, pardos e indígenas. Como resultado do diálogo, a PFDC encaminhou ao ministro da Educação pedido de esclarecimentos quanto ao cumprimento da Portaria Normativa MEC N°
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13/2016, que trata da indução de políticas de ações afirmativas
voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação nas universidades públicas brasileiras.
A chacina de trabalhadores rurais ocorrida no estado do Pará
em 2017 foi outro dos temas debatidos pela PFDC em audiência
realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. O diálogo resultou, entre outros encaminhamentos, na aprovação de pedido a autoridades federais e
estaduais para a proteção de testemunhas e a rapidez na conclusão das investigações.

Subsídios à análise parlamentar

A atenção à atividade legislativa também se deu por meio do envio de notas técnicas para subsidiar a análise de projetos de leis e
medidas provisórias em andamento. Ao longo do último quadriênio, foram enviados ao Congresso Nacional 71 posicionamentos técnicos elaborados pela PFDC com o objetivo de oferecer
a deputados e senadores subsídios na perspectiva da garantia de
direitos fundamentais.
Entre as notas técnicas apresentadas ao Congresso esteve a que
trata sobre proteção dos direitos humanos no contexto da atividade empresarial. No documento, a Procuradoria aponta a urgência de se implementar uma política pública capaz de prevenir
violações socioambientais provocadas pelas atividades das grandes corporações.
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também emitiu
nota técnica para subsidiar os parlamentares na análise da proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo Executivo
ao Congresso Nacional por meio da PEC 6/2019. No documento, a
PFDC destacou a inconstitucionalidade de se estabelecer um novo
regime previdenciário com base em um modelo de capitalização –

medida que altera o princípio da solidariedade estabelecido como
núcleo central da Constituição Federal de 1988.
Em conjunto com a Câmara do MPF de Controle Externo da Atividade Policial e de Sistema Prisional, a PFDC também chamou atenção para os riscos do afrouxamento das hipóteses de registro,
posse e comercialização de armas de fogo no Brasil – medida
estabelecida pelo governo federal por meio de decreto, além de
tema de projetos de lei apresentados ao Congresso Nacional. Em
nota técnica aos parlamentares, os dois órgãos do MPF destacaram a ilegalidade e inconstitucionalidade da proposição, que compromete a política de segurança pública no Brasil e também pode
acabar por facilitar o acesso a armamentos por parte de organizações criminosas e milícias.
A inconstitucionalidade de projetos de lei que proíbem a discussão sobre gênero em sala de aula também motivou a PFDC a
encaminhar nota técnica aos deputados e senadores que analisam
as propostas do chamado Projeto Escola Sem Partido. No texto, a
PFDC ressalta a ameaça da proposta à liberdade de expressão de
professores e de alunos e que a própria Organização das Nações
Unidas já questionou o governo brasileiro acerca da adoção dessas medidas.
Também mereceu atenção as alterações na política de saúde
mental no País. A fim de assegurar que as diretrizes que orientam o
atendimento à pessoa com transtorno mental sigam pautadas nos
princípios da inclusão e da dignidade humana, a PFDC também notificou autoridades acerca do cumprimento dos princípios da Lei Nº
10.216/2001, que instituiu a reforma psiquiátrica no Brasil.
A síntese e os desdobramentos do conjunto das 71 Notas Técnicas elaboradas pela PFDC também estão disponíveis na seção
Anexo deste relatório.

Notas técnicas PFDC para subsidiar a análise
de proposições que afetam os direitos humanos
CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
2017 l Regularização fundiária (ao Congresso Nacional)
2019 l Regularização fundiária (ao legislativo estadual)
2020 l MP 910/2019, grilagem, conflitos no campo e
desmatamento (ao Congresso Nacional) – 2 notas técnicas
CRIANÇA E ADOLESCENTE
2016 l Proteção de crianças e adolescentes acusados de ato infracional (ao Congresso Nacional)
2017 l Redução da maioridade penal e aumento do tempo de internação (ao Congresso Nacional)
2017 l Liberdade artística e proteção de crianças e adolescentes (aos membros do MPF)
2019 l Medidas socioeducativas: em defesa do ECA e da
Constituição (ao Congresso Nacional) – 2 notas técnicas
2020 l Alienação parental (ao Congresso Nacional)
DIREITO À COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO
2016 l Empresa Brasileira de Comunicação (ao Congresso Nacional)
2016 l Responsabilização judicial de emissoras de TV (aos membros do MPF)
DIREITO À MEMÓRIA E VERDADE
2019 l Busca e identificação de desaparecidos políticos (aos membros do MPF)
DIREITO DE PROTESTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
2019 l Monitoramento governamental de organizações sociais no Brasil (ao Congresso Nacional)
DIREITOS HUMANOS
2017 l Recomendações da ONU (ao Poder Executivo)
2020 l Plano Mais Brasil (ao Congresso Nacional)
DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS
2018 l Participação social em marcos normativos (sociedade civil, membros MPF, Congresso Nacional)

MIGRAÇÕES E REFÚGIO
2016 l Política migratória (ao Congresso Nacional) – 2 notas técnicas
2017 l Nova Lei de Migração (ao Poder Executivo)
2018 l Política internacional de acolhimento humanitário (ao Congresso Nacional)
2020 l Acesso ao serviço público de saúde a migrantes (ao PGR)
MORADIA ADEQUADA
2018 l Regularização fundiária urbana (aos membros do MPF)
2019 l Em defesa da função social da propriedade (ao Congresso Nacional)
MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO
2019 l Direitos das mulheres (a órgãos diversos)
PANDEMIA COVID-19
2020 l Sistema de freios e contrapesos entre os poderes (ao Congresso Nacional)
2020 l Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (ao Congresso Nacional)
2020 l Mitigação dos efeitos da pandemia (ao Congresso Nacional)
2020 l PEC do Orçamento de Guerra (ao Congresso Nacional)
2020 I Exploração de patentes em casos de emergência nacional (ao Congresso Nacional)
PLURALISMO DE IDEIAS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
2017 l Discussão de gênero em sala de aula (ao Congresso Nacional)
2016 l Lei da Mordaça (ao PGR)
2016 l Laicidade do Estado (ao Congresso Nacional) – 2 notas técnicas
PREVENÇÃO À TORTURA
2019 l Proibição universal e absoluta da prática de tortura (ao Congresso Nacional)
2019 l Prevenção e combate à tortura (ao legislativo estadual)
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2016 l Assistência a estrangeiros (ao PGR)
2017 l Impactos sociais da reforma da Previdência (ao Congresso Nacional)
2019 l Irregularidades na concessão de benefícios previdenciários (ao Congresso Nacional)
2019 l Reforma da previdência (ao Congresso Nacional)

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
2019 l Extinção do órgão de combate à fome (ao Congresso Nacional) – 2 notas técnicas

SAÚDE
2016 l Garantia do acesso à saúde (ao PGR)
2017 l Plano de Saúde Acessível (ao Poder Executivo)
2019 l Síndrome do Zika Vírus e Benefício de Prestação Continuada (ao Congresso Nacional)

IGUALDADE E NÃO-DISCRIMINAÇÃO RACIAL
2018 l Combate à violência religiosa (ao PGR)
2019 l Em defesa das cotas (ao Congresso Nacional)

SAÚDE MENTAL
2017 l Reforma psiquiátrica antimanicomial (ao Poder Executivo)
2019 l Política nacional de saúde mental (ao Poder Executivo)

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2016 l Capacidade civil plena das pessoas com deficiência (ao Congresso Nacional)
2019 l Sistema de cotas para as pessoas com deficiência (ao Congresso Nacional)

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL
2016 l Competência da Justiça Militar (ao Congresso Nacional)
2017 l Foro diferenciado a militares envolvidos em morte de civis (ao Congresso Nacional)
2018 l Intervenção federal no Rio de Janeiro
2019 l Liberdade de manifestação e protesto (ao Congresso Nacional)
2019 l Limites no exercício da legítima defesa (ao Congresso Nacional)
2019 l Posse, comercialização e porte de armas e
munições (ao Congresso Nacional) 6 notas técnicas
2019 l Uso abusivo e arbitrário da violência (ao Congresso Nacional)
2019 l Excludente de ilicitude e o direito à vida (ao Congresso Nacional)
2019 l Princípios da proporcionalidade e igualdade na política de enfrentamento à criminalidade
(ao Congresso Nacional)

EDUCAÇÃO
2016 l Livre manifestação (ao Poder Executivo)
2016 l Devido processo legal nas desocupações de escolas em SP (ao PGR)
2020 l Gestão democrática da educação (ao Congresso Nacional)
LGBTI
2017 l Curso para população trans (aos membros do MPF)
2018 l Garantia de identidade de gênero (aos membros do MPF)
2019 l Reconhecimento da identidade de gênero (ao legislativo estadual)

*Acesse síntese das Notas Técnicas PFDC 2016-2020 e seus desdobramentos na página 149.

ARTICULAÇÃO COM

ORGANISMOS INTERNACIONAIS
O
Além da troca de
informações e do
aprimoramento
dos instrumentos
de trabalho, o
diálogo visa a
elaboração de
ferramentas
conjuntas de
atuação em
prol dos direitos
humanos

Estado brasileiro é signatário de diversos compromissos internacionais que buscam assegurar
a promoção e proteção dos direitos humanos. O cumprimento dessas diretrizes está na agenda de trabalho
de organismos e instituições internacionais que atuam na defesa e garantia desses direitos e com as quais
a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão busca
manter interlocução permanente.
Entre maio de 2016 a maio de 2020, foram mais de
120 encontros com organizações internacionais
como a ONU Mulheres, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), o Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), o Grupo Temático
Ampliado das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAids),
a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Alto
Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos (ACNUDH) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), por exemplo.
Além da troca de informações e do aprimoramento
de instrumentos de trabalho, o diálogo visa a elaboração de ferramentas conjuntas de atuação na área.
Foi o que se deu, por exemplo, na parceria com a ONU
Mulheres, o UNFPA e a Organização Pan-America-

na da Saúde (OPAS) para tornar mais efetivas as ações voltadas à
prevenção do contágio e ao cuidado a crianças e mulheres impactadas pelo zika vírus. Entre as medidas, a realização de audiências
públicas no Rio de Janeiro e em Pernambuco – estados onde foram
identificados os primeiros casos de síndromes neurológicas associadas à doença.
A garantia dos direitos às liberdades de expressão, informação e comunicação no Brasil também esteve na pauta de diálogos. Em 2016,
a PFDC recebeu a visita do relator especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos (OEA), Edison Lanza. O foco esteve na violência policial durante protestos, a fragilização
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o aumento no número de
mortes de defensores de direitos humanos, incluindo comunicadores.
No mesmo ano, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recebeu a visita de Amerigo Incalcaterra, então representante na América
do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (ACNUDH). O encontro integrou uma agenda de diálogos
que o representante da ONU realizou no Brasil e que incluiu instituições como o Supremo Tribunal Federal e a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Na PFDC o diálogo
girou em torno da atual situação dos direitos humanos no Brasil e a
atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão diante de
medidas que têm impactado na garantia de direitos sociais.

articulação com organismos internacionais
A agenda de retrocessos sociais no Brasil e seus impactos no exercício dos direitos – com especial atenção para os direitos das mulheres, os sexuais e os reprodutivos – também foi pauta do encontro, realizado entre a procuradora federal dos Direitos do Cidadão,
Deborah Duprat, e o diretor do Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA) para a América Latina e o Caribe, Esteban Caballero.
Provedorias de Justiça, Comissões Nacionais de Direitos Humanos
e outras instituições que atuam na temática no Brasil, Moçambique, Portugal, Angola, Guiné Bissau, Timor Leste e São Tomé e
Príncipe estiveram reunidas em 2017, em Maputo, Moçambique,
durante o “1º Seminário Internacional da Rede de Provedores de
Justiça e Comissões Nacionais de Direitos Humanos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)”.
A procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat,
também esteve reunida com os representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para discutir as violações de
direitos de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil. O encontro fez parte de uma visita de trabalho
da CIDH ao país com o objetivo de coletar informações sobre o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). A falta
de cumprimento do Sinase e a reprodução do sistema prisional
dentro das unidades de internação de adolescentes foram apontados pela PFDC, entre outras questões, como os principais gatilhos
de violação de direitos.

Desafios ao Estado brasileiro

Os impactos das políticas de austeridade adotadas pelo Estado
brasileiro também foram lembradas pela PFDC em diálogo promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e que tinha como tema o alcance dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030. O encontro buscou discutir os desafios para a garantia da paz, do acesso à justiça e da promoção de governança e transparência, tendo

como base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número
16 – que trata de paz, justiça e instituições eficazes. Na oportunidade, a PFDC ressaltou que, passados dois anos da implementação
da Emenda nº 95, já se pode verificar a gravidade de seus impactos
naquele que é considerado o tripé das políticas de promoção da
igualdade: saúde, educação e assistência social.
Os desafios na proteção dos direitos humanos no Brasil foi ainda
pauta de encontro entre a PFDC e a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH), que em novembro de 2018 veio ao
país para coletar informações sobre violações de direitos no atual contexto brasileiro. Na oportunidade, a PFDC destacou o grave
quadro de retrocessos sociais no Brasil e ressaltou os impactos da
Emenda Constitucional 95/2016, que estabeleceu no país uma severa política de austeridade, com o congelamento de gastos sociais pelos próximos 20 anos. “Os resultados dessa medida já estão
sendo sentidos e, caso não haja uma decisão da Justiça impedindo sua continuidade, representará verdadeiro desmonte do pacto
social estabelecido pela Constituição Federal”, pontuou Deborah
Duprat.
Em 2018, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão foi eleita
para a vice-presidência do conselho que coordena os trabalhos da
Federação Ibero-Americana de Ombudsman (FIO). A instituição
brasileira foi designada responsável pela representação, no conselho reitor, dos cinco países do Cone Sul que atualmente compõem
a FIO. No mesmo ano, representantes de Defensorías del Pueblo
de nove países da região, de organismos internacionais e de entidades da sociedade civil que atuam no tema da migração estiveram reunidos em São Paulo, durante o “Seminário Ibero-Americano “Proteção aos direitos de Venezuelanas e Venezuelanos – Por
uma acolhida humanitária na América Latina”.
O diálogo buscou ampliar o debate sobre a proteção a grupos de
atenção prioritária – como mulheres, crianças, idosos, pessoas com
deficiência, indígenas e população LGBTI –, bem como o papel dos
meios de comunicação no combate à discriminação e à xenofobia.

Orgãos e foros internacionais
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
O trabalho de cooperação internacional também envolve a participação em redes
e foros regionais de direitos humanos. É o caso da Federação IberoAmericana de
Ombudsman (FIO), rede que reúne Defensorias del Pueblo, Provedorias de Justiça e Comissões Públicas de Direitos de mais de 20 países com o objetivo de
ser um foro de discussão para a cooperação, o intercâmbio de experiências e a
promoção, difusão e fortalecimento da cultura de direitos humanos.
Desde 2018, a participação da PFDC na FIO ganhou um maior protagonismo
com a eleição para a vice-presidência do conselho que coordena os trabalhos da
Federação. Até 2020, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão foi a responsável pela
representação, no conselho reitor, dos cinco países do Cone Sul que atualmente compõem
a FIO – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
Ao longo do último quadriênio, a PFDC integrou um conjunto de atividades de aprimoramento e troca de experiências entre as instituições de direitos humanos que integram a Federação. Entre os temas em foco, prevenção à tortura, direitos da infância, protestos sociais,
consulta a povos indígenas, migração, populações LGBT, combate ao racismo e igualdade
de gênero.
Além da atuação no âmbito de suas quatro redes temáticas – Criança e Adolescente; Mulheres; Migração e Tráfico de Pessoas; e Comunicação Social – a Federação também desenvolveu trabalhos por meio de grupos temáticos. Entre os resultados, a criação de recomendações para fortalecer a intervenção do ombudsman em favor da população LGBTI; estudo
comparativo acerca do papel do ombudsman nos conflitos sociais; e a construção de recomendações para a incorporação da abordagem empresarial e de direitos humanos na gestão defensiva em contexto de mineração.

Comissão Nacional de Direitos Humanos da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Também no marco de sua cooperação internacional, a PFDC, em conjunto com Provedorias de Justiça, Comissões Nacionais de Direitos Humanos e outras instituições congêneres de mais sete nações que integram a Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP), firmou uma carta de compromissos para fortalecer os
mecanismos de cooperação entre essas instituições. A rede foi criada em 2013,
reunindo Angola, Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal, com o objetivo de sensibilizar parlamentos, governos
e outras instituições para a cooperação entre os países membros.
A proposta é estabelecer uma cooperação mais solidária e intensa, agilizando a partilha
de informações, de experiências e de boas práticas. Entre as medidas a serem estruturadas
está a consolidação, em cada instituição nacional, de pontos focais destinados a garantir

a troca de informações, incluindo aquelas necessárias à resolução de casos concretos de queixas de cidadãos que envolvam duas ou mais jurisdições do espaço
CPLP.
Em 2017, por exemplo, a PDC esteve em Moçambique para encontro de instituições de direitos humanos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A atividade reuniu Provedorias de Justiça, Comissões Nacionais de Direitos Humanos
e outras instituições que atuam na temática para debater o papel da boa governança para a promoção de direitos. Na oportunidade, a procuradora federal dos
Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, destacou a boa governança como fator que
contribui para o desenvolvimento e a erradicação da pobreza.

Rede Latino Americana para Prevenção do
Genocídio e Atrocidades Massivas, da AIPR
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é também um dos
pontos focais no Brasil da Rede Latino Americana para Prevenção
do Genocídio e Atrocidades Massivas, com apoio do Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (AIPR).
A Rede congrega instituições públicas de países da região que adotaram a prevenção de graves violações aos direitos humanos como
elemento central de sua agenda. O objetivo é auxiliar na tarefa de instrução e sensibilização de autoridades internas para a prevenção de violações em
massa de direitos humanos, bem como o desenvolvimento de programas de monitoramento de alertas precoces. Além do Brasil, entidades de 16 países integram
a Rede: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador,
Guatemala, México, Paraguai, Honduras, Venezuela, El Salvador, Bolívia, Uruguai
e Panamá.
Uma importante iniciativa desenvolvida no âmbito da parceria com a AIPR é o
projeto “Educação, Direitos Humanos e Prevenção” – que busca contribuir com a
criação e a difusão de ferramentas para uma educação inclusiva, voltada à construção de uma cultura de paz e que permita levar a estudantes do ensino médio
debates acerca dos direitos humanos.
Executada em escolas públicas brasileiras, a iniciativa visa contribuir com a criação
e a difusão de ferramentas para uma educação inclusiva, voltada à construção de
uma cultura de paz e que permita levar a estudantes do ensino médio debates
acerca dos direitos humanos.

POSICIONAMENTOS

INSTITUCIONAIS

A Procuradoria
Federal dos
Direitos do
Cidadão também
se posicionou em
notas públicas
diante de
graves violações
de direitos
humanos

Ao longo do ano, a PFDC também esteve atenta a temas que mobilizaram a sociedade, emitindo um total
de 35 notas públicas diante de graves episódios que
impactam direitos humanos. Os posicionamentos
institucionais tratam de temas como Infância e Adolescência, Democracia Participativa, Prevenção à Tortura e
Garantia de Direitos Humanos.
a Foi o caso do assassinato da vereadora Marielle
Franco e do motorista Anderson Gomes, em março
de 2018. Em sua manifestação, a PFDC ressaltou que
Marielle foi eleita com expressiva votação, de bases
eleitorais geralmente subrepresentadas no espectro
político brasileiro, e que sua execução representava a
reação antidemocrática de grupos criminosos contra o
acesso por mulheres negras e pobres ao mandato popular, sobretudo quando o exercem na defesa dos direitos humanos.
aEm conjunto com a Câmara Criminal do MPF, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão também se posicionou
diante da divulgação, pelo Departamento de Estado
do governo dos Estados Unidos, de memorando com
evidências de que o regime militar no Brasil foi responsável por crimes contra a humanidade. Na nota
pública, a PFDC defendeu que a revelação convida para
uma resposta breve do Estado brasileiro em favor da
promoção da justiça, e que o Supremo Tribunal Federal
deve promover o diálogo de sua decisão que validou a
Lei de Anistia à luz do direito internacional.

a As ameaças de violação à autonomia do Supremo Tribunal Federal
por parte do Poder Executivo também foram apontadas como inadmissíveis em quaisquer hipóteses pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em nota publicada em abril de 2018. O posicionamento ocorreu após
afirmações de agentes do Estado e de segmentos da sociedade civil sobre
possível intervenção militar no país. “Um ato de ameaça ao Supremo Tribunal Federal é da mais alta gravidade constitucional e pode caracterizar, em
tese, crime de responsabilidade”, alertou a PFDC.
a“A vedação de uso de bens públicos para propaganda eleitoral não se confunde com a proibição do debate de ideias”. Assim, a PFDC criticou iniciativas
que tentaram cercear a comunidade discente e docente de universidades brasileiras de manifestar suas opiniões durante as eleições de 2018. “A
escola, numa sociedade plural, tem, em alguns pontos, a mesma concepção
das ruas: é o local dos encontros das múltiplas visões de mundo, de Estado e
de sociedade. A interdição da disputa política no âmbito acadêmico fragiliza
a democracia”, ressaltou a Procuradoria.
aJá em nota pública lançada em setembro de 2017, a PFDC defendeu a manutenção de política de saúde mental pautada na desinstitucionalização
psiquiátrica. O documento defende a continuidade na execução da política
de saúde mental adotada pelo Estado brasileiro, cujos princípios estão pautados na desinstitucionalização psiquiátrica – prevista na Lei Nº 10.216/2001,
que instituiu a Reforma Psiquiátrica no Brasil. A nota eforça a necessidade de
fortalecimento dessa política e aponta equívocos em manifestação sobre o
tema publicada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina.

Uma síntese com o conjunto das 35 Notas Públicas lançadas pela PFDC no
período pode ser conferida na seção Anexo deste relatório.

Notas públicas PFDC diante de
graves violações de direitos
Classificação Indicativa
2017 | Proteção de diretos na Política de classificação indicativa
Contra a Violência no Campo e pelo Direito à Terra
2016 | Morte do trabalhador rural Ronair José de Lima
2017 | Acerca da chacina contra tabalhadores rurais em Pau D’Arco/PA
2018 | Violência contra integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Criança e Adolescente
2019 | Enfraquecimento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Democracia Participativa
2019 | Em defesa das instituições democráticas
2019 | Contra limitações na atuação de órgãos colegiados do Poder Público
Direito à Memória e à Verdade
2017 | Limite constitucional na atuação das Forças Armadas
2017 | Memorial da Anistia Política em MG
2018 | Contra ameaças de intervenção militar no país
2018 | Crimes cometidos durante a ditadura
2019 | Combate à apologia de atrocidades massivas e crimes internacionais
Direito de Protesto e Organização Social
2018 | Contra o cerceamento a manifestações em universidades públicas
Direitos Humanos
2017 | Compromissos assumidos pelo Brasil na defesa dos direitos humanos
2018 | Violência contra defensores de direitos humanos
2018 | Discursos de ódio e emprego de violência no debate político
2019 | Dever de moralidade, legalidade, probidade e respeito aos direitos humanos
2019 | Direitos humanos e combate à corrupção

Educação
2016 | Reforma do ensino médio
Migrações e Refúgios
2016 | Inadequação da tentativa de deportação em massa em RR
2017 | Concessão de residência temporária a migrantes de países fronteiriços
2017 | Apoio à Nova Lei de Migração
2018 | Inconstitucionalidade do Decreto 25.681/2018, do estado de Roraima
Mulheres e Igualdade de Gênero
2016 | Episódios de estupros coletivos
2016 | Contra alteração na Lei Maria da Penha
2017 | Em defesa de ativista condenada por mostrar seios
Prevenção à Tortura
2016 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
Saúde e Educação
2016 | PEC 241 – Congelamento dos pisos da saúde e da educação
Saúde
2017 | Nova lei de Planos de Saúde
Saúde Mental
2017 | Em defesa da desinstitucionalização psiquiátrica
2017 | Direitos da pessoa com transtorno mental
2017 | Contra a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos
Segurança Pública e Sistema Prisional
2017 | Crise no sistema penitenciário
2019 | Emprego da Força Nacional de Segurança Pública
*Acesse síntese das Notas Públicas PFDC 2016-2020 na página 152.

Atuação coordenada e de
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A

o longo do último quadriênio, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão elaborou conjuntamente com suas Relatorias Temáticas, Grupos de
Trabalho e Núcleos de Apoio Operacional (Naops) um
amplo conjunto de Notas Técnicas, Notas Públicas, Recomendações e Representações. São produções que
buscam trazer uma abordagem transversal diante dos
múltiplos desafios que marcam a garantia dos direitos
humanos.
A busca por uma atuação unificada e voltada a potencializar resultados também mobilizou a realização de
um total de 23 Ações Coordenadas entre a PFDC e
as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão em todo o país.

aEntre os destaques dessa atuação articulada está o
“Dia D em Defesa da Educação”, quando a PFDC e
as 27 Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão se mobilizaram diante do bloqueio orçamentário imposto pelo Ministério da Educação a universidades e institutos federais de ensino, impactando o
adequado funcionamento dessas instituições.
A iniciativa envolveu 79 unidades do MPF em todo o
Brasil e resultou em mais de 90 procedimentos e 30
ações civis públicas para suspender os efeitos dos dois

decretos presidenciais publicados em abril e que determinavam o bloqueio de 30% dos recursos da União para despesas discricionárias de estabelecimentos de ensino, além
da exoneração de cargos e de funções.
A ação coordenada alcançou importantes resultados.
A Justiça Federal já havia acatado solicitações do MPF sobre o tema em oito estados quando, em setembro de 2019, o
MEC anunciou que iria desbloquear metade da verba então congelada. Em outubro, a pasta determinou o descontingenciamento
dos valores que ainda estavam pendentes, regularizando o repasse de recursos a essas instituições.

aAinda no campo do direito à educação, em junho de 2019, mais
de cem Procuradorias da República em todo o Brasil participaram
de uma ação coordenada pela PFDC para identificar como está o
cumprimento da lei federal que determina remuneração mínima
para os profissionais da educação básica - o chamado piso nacional do magistério. A mobilização resultou em mais de 190 procedimentos, instaurados em unidades do MPF em 23 estados da Federação com o objetivo de monitorar o respeito à remuneração abaixo
da qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.
Essa legislação estabelece um piso salarial a ser aplicado nacionalmente para os profissionais que atuam na educação básica pública, o

Atuação coordenada e de abordagem transversal

que abrange desde atividades de docência e suporte pedagógico,
a funções como direção, administração, orientação e coordenação
educacionais.

aOutra importante iniciativa coordenada foi a realização,
em outubro de 2017, de uma Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, realizada em conjunto com o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Federal de Psicologia. A ação mobilizou Procuradorias da República nas cinco regiões
do País para a vistoria a mais de 30 instituições voltadas a internação de usuários de álcool e outras drogas.
aO objetivo foi identificar as condições de privação de liberdade e se o atendimento respeita os marcos legais que tratam dos
direitos dessa população. A ação conjunta é inédita e mobilizou
cerca de 100 profissionais, em vistorias que aconteceram simultaneamente em comunidades terapêuticas nos estados do Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além
do Distrito Federal.
a Em julho de 2018, em uma ação coordenada com as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão, prefeitos de mais de 300
cidades foram oficiados para garantir a adequada vacinação
de crianças. A atuação se deu após informações prestadas pelo Ministério da Saúde de que a cobertura vacinal estaria em queda na
maior parte das cidades brasileiras, impondo riscos de reintrodução de doenças já erradicadas – como a poliomielite e o sarampo.

a Em 2018, diante de denúncias sobre coação de professores em sala
de aula e no âmbito de suas atividades acadêmicas, Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nas cinco regiões do país instauraram
procedimentos para acompanhar práticas que possam representar assédio moral ou outras arbitrariedades contra professores. A
iniciativa integrou uma ação coordenada pela PFDC e que, além das
Procuradorias dos Direitos do Cidadão, também mobilizou instituições parceiras como Ministérios Públicos Estaduais, Defensoria Pública da União, Defensorias Públicas do Estado e seccionais da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
aPor meio da ação coordenada, instituições públicas de educação
básica e superior em todo o país receberam Recomendação para que
não permitissem ações arbitrárias contra professores. A mobilização
resultou no envio de um total de 57 recomendações a unidades de
ensino em todo o país.
a Foi também por meio de ação coordenada que, em março de
2019, brigadas, grupamentos, comandos especiais, academias
militares das forças armadas e outras unidades que integram Comandos Militares em todo o país receberam Recomendação do
Ministério Público Federal para que se abstivessem de
promover ou tomar parte de qualquer manifestação
pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou homenagem ao período de exceção
instalado a partir do golpe militar de 31 de março de
1964. A mobilização reuniu Procuradorias da República
em pelo menos 18 estados, acionando comandos militares de todas as regiões do país.

Aprimoramento e subsídios à atuação
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também buscou contribuir para o
aprimoramento da atuação institucional, por meio da elaboração de roteiros e outras
publicações voltadas a subsidiar a atuação do MPF.
a Em abril de 2019, por exemplo, o Grupo
de Trabalho da PFDC sobre Direito à Reforma
Agrária publicou o roteiro “Violências Praticadas contra Defensores de Direitos Humanos no Campo”, reunindo sugestões das
primeiras medidas a serem adotadas diante
desse tipo de ocorrência, assim como ações
práticas a serem adotadas pelo MPF na definição de estratégias de curto e longo prazo.

frentes de atuação: ajuizamento de ação civil
pública para responsabilização de agentes
envolvidos na repressão; e adoção de providências junto ao governo federal para a localização de corpos de desaparecidos políticos.

a Também

Em julho, um novo roteiro sobre o tema
foi lançado pelo Grupo de Trabalho, intitulado “Ameaças contra Defensores de Direitos Humanos no Campo: Possibilidades de
Atuação”. O material traz orientações práticas para lidar com casos de ameaças a defensores, com padronização de registros e fluxos
para o adequado acompanhamento processual, análise de risco e encaminhamento de
demandas – com foco em uma atuação institucional que anteceda a prática de qualquer
ato de violência.

com o objetivo de disseminar
a experiência acumulada pelo MPF na área
da saúde pública – especialmente nos casos
de negativa de dispensação de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde
(SUS) e nos casos que envolvam a apreciação
da incorporação de novas tecnologias –, em
2017 a PFDC lançou o Guia de Referência para
o Ministério Público Federal Assistência Farmacêutica. A publicação foi produzida pelo
Grupo de Trabalho Direito à Saúde e aborda temas relacionados ao uso racional e ao
uso off label dos medicamentos, bem como
pontos relativos ao financiamento das respectivas ações e a divisão das atribuições entre os
entes federativos no SUS.

aA fim de auxiliar a atuação do Ministério

a Destaca-se ainda a produção – em con-

a

Público Federal em investigações cíveis de
violações de direitos humanos durante a ditadura, em 2017 o Grupo de Trabalho da PFDC
sobre Direto à Memória e à Verdade lançou
dois roteiros temáticos. As publicações têm
como base as experiências institucionais do
MPF na área ao longo dos últimos anos e buscam auxiliar nas providências cíveis em duas

junto com o Ministério Público da Bahia – da
cartilha “Ministério Público e a Igualdade
de Direitos de LGBT”. Conduzida pelo Grupo
Educação e Direitos Humanos, da PFDC, publicação disponível em versão impressa e online e reúne conceitos e legislação acerca dos
direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transexuais e transgêneros.

publicações
Assistência Farmacêutica: guia de referência
para o Ministério Público Federal – 2017
Produzida pelo Grupo de Trabalho da PFDC sobre Direito à Saúde, aborda o
uso racional e off label de medicamentos, bem como pontos relativos ao
financiamento e à divisão das atribuições entre os entes federativos no Sistema
Único de Saúde. Também analisa o papel da Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias nos processos de integração de fármacos às listas do SUS e
apresenta um roteiro de atuação com a jurisprudência disponível para orientar
os membros do MPF em situações que envolvam o tema.
Buenas prácticas de las defensorías del pueblo de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú en procesos de consulta previa – 2017
Elaborado pela Federação Ibero-Americana de Ombudsman, o documento sintetiza as boas práticas relacionadas à consulta prévia a populações indígenas
e outras comunidades tradicionais afetadas por grandes empreendimentos. A
publicação conta com a experiência do Brasil, representado na FIO pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O texto destaca que o País incorporou
a menção à consulta prévia na Constituição Federal de 1989, sendo regido, em
âmbito internacional, pelas disposições da Convenção 169 da OIT.
Roteiros de atuação – Investigações Cíveis de Violações
de Direitos Humanos Ocorridas na Ditadura – 2017
Elaborados pelo Grupo de Trabalho da PFDC sobre Direito à Memória e à Verdade, os roteiros buscam auxiliar o MPF nas providências cíveis em duas frentes
de atuação: ajuizamento de ação civil pública para responsabilização de agentes
envolvidos na repressão; e adoção de providências junto ao governo federal para
a localização de corpos de desaparecidos políticos. Além de atender recomendações do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, as medidas buscam dar
cumprimento à decisão da Corte Interamericana no caso Gomes Lund.
Diretrizes para a Observação de
Manifestações e Protestos Sociais – 2017
A publicação disponibiliza uma série de definições, normas internacionais, princípios e diretrizes para a observação de manifestações. Cita, entre os princípios,
o respeito à lei e o conhecimento do ordenamento jurídico, a independência
ante qualquer outro poder institucional, a imparcialidade e a precisão no informe reportado. O material apresenta, ainda, recomendações sobre procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois da manifestação. O documento foi
elaborado pelo Escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), em parceria com a
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e outras instituições de defesa
dos direitos humanos de países da América do Sul.
El rol del ombudsman en los procesos de justicia transicional Estudio
comparado de las experiencias de Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala
– 2017
Organizada pela Federação Ibero-Americana de Ombudsman (FIO), a publicação
tem como objetivo compilar, comparar e analisar o papel que tiveram e ainda
possuem os ombudsman nos países ibero-americanos, visando cumprir a missão
de buscar a verdade, a justiça, a memória e as reparações. A Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão apresenta as experiências do Brasil, destacando a criação
do GT Memória e Verdade, em 2010, com o intuito de debater o tema e propor
estratégias para a atuação coordenada no âmbito do MPF.

publicações
O Ministério Público e a Igualdade de Direitos para LGBTI – 2017
Esclarece conceitos, reúne a legislação atual e destaca os direitos assegurados a
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex, visando contribuir para a efetivação de suas garantias legais, o fim do preconceito e da violência
contra essa população. Apresenta, ainda, uma relação dos centros de referência
no combate à LGBTfobia em todas as regiões do País. Elaborada pela Grupo de
Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos da PFDC, em parceria com o Ministério
Público do Ceará, a publicação é destinada a membros do Ministério Público,
operadores do sistema de direitos e ao próprio segmento LGBTI.
Migraciones y Movilidad Humana – 2018
Visa contribuir para qualificar a atuação dos membros da Federação Ibero-Americana de Ombudsman (FIO) – entre eles, a Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão –, destacando os fatores comuns ao desenvolvimento populacional
que evoluem e influenciam os fluxos migratórios. O documento, que contou
com a contribuição da PFDC, apresenta mais de 50 recomendações aos países
que compõem a FIO, abordando questões sobre políticas públicas e apoio às
defensorias; situações e documentos dos migrantes; igualdade, liberdade e justiça; trabalho; entrada, saída e expulsão do território nacional; direitos sociais,
integração e proteção; asilo; e deslocamentos internos.
Modelo de lineamientos para la atención especializada dirigida a la población sexualmente diversa por parte de las instituiciones de derechos humanos – 2018
Elaborado pela Federação Ibero-Americana de Ombudsman, o documento tem
como objetivo estabelecer critérios técnicos que sirvam de suporte e orientação ao trabalho dos profissionais que atuam na defesa dos direitos da população LGBTI. Pretende, também, proporcionar conhecimentos sobre os marcos
nacionais e internacionais acerca dos direitos dessa população.
Recomendaciones para el fortalecimento de la intervención del ombudsman en el trabajo a favor de LGBTI – 2018
O material é resultado de atuação da Federação Ibero-Americana de Ombudsman (FIO) em busca de desenvolver estratégias, ações e boas práticas na defesa
dos direitos da população LGBTI, de modo a refletir e impulsionar o conhecimento sobre a temática em busca de um compromisso – por parte das instituições que integram a FIO – pela igualdade e a não discriminação.
Feminicidio. Crimen contra la humanidad? Hacia el reconocimiento
de su dimensión internacional para una justiça para las mujeres – 2018
Produzido pela Rede de Defensorias das Mulheres, da FIO, a publicação busca
contribuir para colocar o tema do feminicídio na agenda política dos Estados
que integram a Federação. O objetivo é articular ações no combate a essa violência – marcada pelo patriarcado, a discriminação e a misoginia. O documento
destaca, ainda, a necessidade de construção de um marco jurídico internacional que permita o enfrentamento a essa violência.
Recomendaciones para la Incorporación del Enfoque de Empresas y Derechos
Humanos en la Gestión Defensorial en Contextos Mineros – FIO e CEPAL - 2018
XVI Informe FIO apresenta um panorama do problema nos países que integram
a FIO e de que maneira o desafio tem sido enfrentado pelas autoridades competentes. O documento enfatiza a proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais na perspectiva dos grupos em situações vulneráveis. Há um consenso
crescente em afirmar que o princípio básico da universalidade dos direitos humanos não será cumprido enquanto diferenças radicais, como acesso a uma moradia adequada, persistirem.

Moradia adequada - 2018
O XVI Informe FIO apresenta um panorama do problema nos países que integram a FIO e de que maneira o desafio tem sido enfrentado pelas autoridades competentes. O documento enfatiza a proteção dos direitos econômicos,
sociais e culturais na perspectiva dos grupos em situações vulneráveis. Há um
consenso crescente em afirmar que o princípio básico da universalidade dos direitos humanos não será cumprido enquanto diferenças radicais, como acesso
a uma moradia adequada, persistirem.
Livre Exercício dos Cultos e Liturgias das Religiões de Matriz Africana -2019
Lançada em abril de 2019, reúne o posicionamento da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão acerca da laicidade do Estado e do combate à violência
religiosa. O estudo “Estado Laico e Combate à Violência Religiosa” foi produzido
em 2018 e faz uma análise a respeito dos casos de intolerância e violência em
face das religiões de matriz afro. Já a Nota Técnica PFDC Nº 5/2018 elenca um
conjunto de argumentos em defesa do reconhecimento e valorização das
tradições dos povos de matrizes africanas e foi encaminhada como subsídio
ao posicionamento do MPF no julgamento realizado pelo STF sobre a temática.
“Violências Praticadas contra Defensores de Direitos Humanos no Campo”2019
Publicado em abril de 2019 pelo Grupo de Trabalho da PFDC sobre Direito à Reforma Agrária, o roteiro traz sugestões das primeiras medidas a serem adotadas
diante desse tipo de ocorrência, assim como ações práticas na definição de estratégias de curto e longo prazo. Incidência junto a instituições do poder público, articulação com movimentos sociais e iniciativas voltadas a reforçar o papel institucional do MPF diante desse tipo de violação de direitos fazem parte do material.
“Ameaças contra Defensores de Direitos
Humanos no Campo: Possibilidades de Atuação” - 2019
Em julho de 2019, um novo roteiro sobre o tema foi lançado pelo Grupo de Trabalho Reforma Agrária, intitulado “Ameaças contra Defensores de Direitos Humanos
no Campo: Possibilidades de Atuação”. O material traz orientações práticas para
lidar com casos de ameaças a defensores, com padronização de registros e fluxos
para o adequado acompanhamento processual, análise de risco e encaminhamento de demandas – com foco em uma atuação institucional que anteceda a
prática de qualquer ato de violência.
Coletânea de artigos: A Reforma Agrária e o Sistema de Justiça - 2019
Elaborada pelo do Grupo de Trabalho da PFDC sobre Reforma Agrária, a publicação foi lançada em dezembro de 2019 compilando textos que abordam aspectos históricos da reforma agrária, conceitos constitucionais acerca do tema,
decisões judiciais e também sua interface com o direito à segurança alimentar.
O material destaca, ainda, a atuação do Grupo de Trabalho Reforma Agrária,
relacionando diversas notas técnicas, recomendações e representações produzidas pelo colegiado ao longo dos últimos anos.
Violência de Gênero – 2019
O Informe FIO 2019 aborda o tema da violência de gênero como uma violação
dos direitos humanos. O estudo foi conduzido pela Universidad de Alcalá, da
Espanha, e reúne dados da atuação de Defensorias del Pueblo, Provedorias e
Procuradorias de Direitos de 25 países, incluindo o Brasil. O documento elenca
uma série de recomendações no campo das políticas públicas, medidas estatais
voltadas à prevenção do problema, direitos das vítimas e, também, sobre discriminação múltipla e situações de vulnerabilidade.

destaques temáticos

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Reconhecida como um direito humano fundamental, a segurança alimentar e nutricional
demanda a implementação de serviços e políticas públicas para o seu acesso. Ao longo
dos últimos anos, no entanto, o Brasil tem enfrentado graves retrocessos na área.

Desmonte do Sisan
aA segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental,
cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

A definição está na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Nº 11.346/2006),
que também criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). O
Sisan relaciona três órgãos: a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar (Consea).

aEm 2019, no entanto, uma medida provisória revogou dispositivos que tratavam das

atribuições e responsabilidades do Consea – desorganizando por completo o tripé institucional por meio do qual o Estado brasileiro atuava para assegurar o direito à alimentação
adequada.

aDiante dos graves impactos da medida, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
apontou que a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar é incompatível com os princípios da Constituição Federal, que assegura o direito à alimentação
adequada e relaciona essa garantia como mecanismo para a erradicação da pobreza e da
marginalização, bem como à redução das desigualdades sociais no Brasil.

aO alerta foi feito em um conjunto de argumentos apresentados ao Congresso Nacional.

No documento, a Procuradoria aponta que o Sisan – e, muito particularmente, o Consea –
é reconhecido internacionalmente pela capacidade de retirar o Brasil, em 2014, do Mapa
Mundial da Fome. “O desmonte dessa estrutura, se já impensável em tempos de bonança,
mais impacta o combate à fome e à miséria em um cenário de baixo investimento
público nas políticas pertinentes”.

aA PFDC destaca ainda que a redução de programas de governo voltados ao combate

à fome e à transferência de renda, bem como cortes em benefícios sociais e o aprofundamento da crise política e econômica do país, provocaram, nos últimos anos, um aumento
significativo no número de pessoas em extrema pobreza. Somente entre 2014 e 2017, o
número saltou de cerca de 5,2 milhões para aproximadamente 11,8 milhões de brasileiros.

aDiante das incertezas geradas pelos dispositivos da Medida Provisória 870/2019 que

tratavam do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a PFDC também pediu ao Ministério da Cidadania que esclarecesse qual órgão do governo assumiria as funções do
Consea. No ofício, a Procuradoria também questiona, na eventualidade de o Conselho não
ter sido desmantelado, como se dará seu funcionamento e qual será a sua composição.

INCONSTITUCIONALIDADE
Além dos subsídios aos parlamentares, a PFDC também encaminhou à Procuradoria Geral da República uma representação solicitando que fosse enviado ao Supremo Tribunal Federal um pedido de análise da inconstitucionalidade dos dispositivos da MP 870 que tratam sobre o Consea.
Por envolver necessidades mais elementares de qualquer ser humano, a
Procuradoria dos Direitos do Cidadão também quer seja analisado pelo STF
ação cautelar que permita a suspensão imediata dos efeitos da MP no que
se refere à extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar.
No documento, a PFDC destaca que a medida viola, direta e expressamente, o artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal, que coloca como objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza
e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais, bem como o
artigo 6º da Constituição, que consagra o direito à alimentação. A representação segue sob análise no gabinete da Procuradoria-Geral da República.

Incidência no Congresso
aA incidência teve resultados positivos e, durante a análise da MP, o Congresso Nacional deliberou pela continuidade do Conselho de Segurança Alimentar, designando que o órgão passaria a
compor a estrutura do Ministério da Cidadania.

aEm 18 de junho, no entanto, o presidente da República anunciou veto a esse trecho da legislação.
Nenhuma outra estrutura administrativa foi proposta para acolher o funcionamento do órgão.

Diante da medida, a PFDC encaminhou nova nota técnica ao Parlamento apontado como inconstitucional o veto feito pelo presidente da República ao artigo da Lei nº 13.844, que integrou
o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) como parte da estrutura do
Ministério da Cidadania.

aNo documento, a Procuradoria destaca que o veto viola, direta e expressamente, o artigo 3º da
Constituição Federal, que coloca como objetivo fundamental a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais. A medida também afronta o artigo 6º da Constituição, que consagra o direito à alimentação.

a“O Sisan, e muito particularmente o Consea, é reconhecido internacionalmente pela capacidade

Audiências públicas
aOs impactos sociais impostos pela Medida Provisória 870/2019 foram tema de uma série de audiências públicas promovidas pelo Congresso Nacional e que contaram com a participação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

aEm audiência pública no Senado, por exemplo, a PFDC destacou a importância da partici-

pação social na elaboração de políticas públicas. É que, além de extinguir o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, a MP 870 também estabeleceu o monitoramento governamental de organizações sociais no Brasil. “São duas matérias que se aproximam exatamente no que diz
respeito à garantia de participação social, um direito fundamental”, ressaltou a procuradora federal
dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat.

aJá na Câmara dos Deputados, a PFDC participou do lançamento da Frente Parlamentar de
Segurança Alimentar e Nutricional. A iniciativa retoma experiência de 2007, com o intuito de
ser uma ferramenta de apoio à tramitação de propostas legislativas que ajudem a democratizar o
acesso regular e permanente de todos os brasileiros à alimentos de qualidade.

aO tema da segurança alimentar e nutricional no Brasil também foi debatido em audiência públi-

ca promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e que
também contou com participação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O diálogo
reuniu ainda parlamentares, organizações sociais e especialistas.

Manutenção do Consea

de retirar o Brasil, em 2014, do Mapa Mundial da Fome. A Nota Técnica aponta que a medida legislativa afronta a vedação de retrocesso social – princípio já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal
e que visa a proteção de direitos sociais concretizados por normas anteriores contra medidas regressivas legislativas e atos governamentais posteriores, a fim de ampliá-los ou, ao menos, preservá-los.

aEm janeiro de 2020, a PFDC voltou a questionar o Governo Federal sobre o funcionamento
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em ofício ao Ministério da Cidadania, a Procuradoria questiona se, de fato, o Consea deixou de existir e, caso isso tenha ocorrido, qual
órgão do governo irá sucedê-lo frente às mesmas atribuições. A PFDC pediu, ainda, esclarecimentos
sobre como se dará o funcionamento e qual será a sua composição na eventualidade de o Conselho
não ter sido desmantelado.

Acesso ao Programa Bolsa Família
aEm fevereiro de 2020 a PFDC solicitou ao Ministério da Cidadania que informasse as providências

para assegurar que todo o público apto a acessar o programa Bolsa Família fosse atendido. O pedido
de informações tem como base reportagem do jornal Folha de S. Paulo de 10 de fevereiro, segundo
a qual, em janeiro de 2020, um milhão de famílias aguardavam resposta do governo federal
para ingresso no Bolsa Família. De acordo com o texto, mesmo as cidades mais pobres do país não
tinham obtido liberação do benefício para novos auxílios nos últimos cinco meses. A reportagem
também aponta que, para 2020, o orçamento destinado ao programa é de R$ 29,5 bilhões – valor
inferior ao de 2019, que ficou em R$ 32,5 bilhões.

a Após a resposta do Ministério da Cidadania, a PFDC decidiu encaminhar o caso para a investiga-

ção no âmbito da Procuradoria da República no DF, de modo que sejam adotadas medidas para garantir que o Programa Bolsa Família siga cumprindo as políticas de “fila zero” e de pagamento
do “13º salário” a seus beneficiários.

aA extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) – realizada pelo Governo Federal por meio da Medida Provisória 870, publicada em 2019 – é incompatível com os princípios da
Constituição Federal, que assegura o direito à alimentação adequada e relaciona essa garantia
como mecanismo para a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como à redução
das desigualdades sociais no Brasil. O alerta foi feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão (PFDC) em uma nota técnica ao Congresso Nacional.

a A solicitação foi feita após a PFDC identificar que o Ministério da Economia tem recusado pedi-

aO documento reuniu um conjunto de argumentos que demonstram a inconstitucionalidade do

aAinda no que se refere ao acesso ao Bolsa Família, em março de 2020 o Ministério da Cidadania

do artigo 85 da MP, que revogou dispositivos que tratavam das atribuições e responsabilidades do
Consea. Na nota, a PFDC aponta que a extinção do Conselho desorganiza, por completo, o sistema instituído pela Lei 11.346/2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Sisan). O Sistema relaciona três órgãos: a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e o próprio Consea.

a“A ausência de qualquer dessas instâncias retira a funcionalidade dos demais, visto que o go-

verno federal não substituiu o Conselho por qualquer outro órgão, de modo que a execução da Lei
11.346 fica inviável”, destaca a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat.

dos do Ministério da Cidadania de disponibilização de créditos adicionais para o orçamento do Bolsa Família – o que tem inviabilizado o atendimento integral para acesso ao benefício. Os impactos na
efetiva implementação do Programa estão sendo sentidos desde junho de 2019, quando o governo
federal deixou de “zerar” a fila do Bolsa Família. O procedimento está sendo acompanhado pelo 3º
Ofício de Cidadania, Seguridade e Educação da Procuradoria Da República no Distrito Federal.

recebeu o prazo de cinco dias para esclarecer os critérios utilizados na concessão do Bolsa Família
nos estados. O pedido de informações foi feito diante de denúncia de que o Nordeste teria ficado
com apenas 3% dos benefícios, embora concentre 36% das famílias pobres que aguardam na
fila do Programa.

a No pedido de esclarecimentos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicita ao ministro Onyx Lorenzoni que indique os critérios e conjunto de indicadores sociais utilizados pela
pasta para estabelecer com maior acuidade as situações de vulnerabilidade social e econômica
utilizados na seleção de beneficiários.

para todos. Entre suas metas estão a proteção e a restauração dos ecossistemas relacionados com
a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos, bem como o apoio e
o fortalecimento da participação das comunidades locais nos processos de gestão da água e do
saneamento.

aA água como direito humano fundamental também foi o foco da participação da Procura-

doria no estande “Água, Vida e Direitos Humanos”, montado pelo Ministério Público Federal
durante o Fórum Mundial da Água. Na ocasião, a PFDC convidou crianças do projeto Estruturando –
desenvolvido com filhos de moradores da comunidade Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF) – para
participar das atividades sobre o direito à àgua.

aO desenho animado “Água”, produzido pela Rede Social Caranguejo, foi o mote da conversa sobre
a importância desse recurso e da responsabilidade de todos no uso consciente e na preservação
desse que é um direito humano fundamental. As crianças deixaram seu recado sobre o direito humano à água em desenhos que foram pendurados na árvore montada pelo Ministério Público no
estande e que já vinha recebendo propostas de ações para a proteção dos recursos hídricos. Peixes,
rios, árvores e torneiras secas foram lembradas nas ilustrações.

aDurante toda a semana, o estande acolheu atividades no âmbito da Vila Cidadã – espaço aberto

ao público com o objetivo de ampliar a conscientização e a participação social para assuntos relacionados à água, além de promover soluções inovadoras para os problemas que os cidadãos
enfrentam no cotidiano.

Uso de agrotóxicos no Brasil
aEm dezembro de 2019, a PFDC encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma Representação para que o órgão adote as medidas cabíveis quanto à atuação governamental destinada à
fiscalização de uso de agrotóxicos.

aO pedido tem como base o resultado de análises e diligências realizadas pelo Fórum por Direitos

e Contra a Violência no Campo durante o ano de 2019 busca subsidiar o TCU na adoção de medidas
que assegure a suspensão de novas liberações.

aNo documento, a Procuradoria aponta que a partir de 2016 houve uma crescente liberação de

registros de agrotóxicos no país em descompasso com a revisão de registro desses produtos,
que praticamente permaneceu estagnada. De acordo com o Fórum por Direitos e Contra a Violência
no Campo, a potencialidade de danos a serem causados pelos agrotóxicos tanto à saúde quanto ao
ambiente não vem sendo devidamente analisada pelos órgãos competentes.

2017

9 nov: Entidades solicitam ao Estado da Bahia segurança de manifestantes durante ato pelo direito
à água

8 fev: PFDC solicita ao governo do DF local para
acolher participantes do Fórum Alternativo Mundial da Água

22 mar: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: PFDC participa de debate sobre água potável a
saneamento

26 mar: No Fórum Mundial da Água, PFDC destaca
acesso como direito humano fundamental

17 jan: Segurança alimentar e nutricional: PFDC questiona ministro da Cidadania sobre possível extinção
do Consea

25 abr: “Extinção do Consea desorganiza sistema que
possibilitou ao Brasil sair do Mapa Mundial da Fome”,
alerta PFDC

7 nov: PFDC participa de lançamento de relatório
sobre ameaças à erradicação da fome e à realização
progressiva do direito à alimentação adequada

19 fev: PFDC aponta inconstitucionalidade e quer
suspensão imediata de ato que extinguiu órgão de
combate à fome no Brasil

8 ago: Alimentação adequada: veto à lei que estabelece funcionamento do Consea viola a Constituição,
aponta PFDC

18 dez: PFDC solicita ao TCU a adoção de medidas
quanto à atuação governamental destinada à fiscalização de uso de agrotóxicos no Brasil

2020

2019

28 mar: Políticas públicas no campo: PFDC pede
informações ao IBGE sobre cortes no censo agropecuário

2018

Informativos Publicados

28 abr: Covid-19: PFDC pede a Nelson Teich esclarecimentos sobre atrasos no pagamento de
residentes

CONTRA A VIOLÊNCIA NO
CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
Os últimos anos ficaram marcados pelo grave ataque a políticas públicas na área, além do recorde
nos números da violência no campo. Somente em 2019, o Brasil registrou 1.833 conflitos na área – o
número mais elevado dos últimos cinco anos e 23% superior ao de 2018. O dado reúne ocorrências
relacionadas a disputas por terra, disputas por água e conflitos trabalhistas.

Fórum por Direitos
aDiante do cenário de aumento expressivo da violência no campo, uma das primeiras
medidas adotadas pela subprocuradora-geral da República Deborah Duprat à frente de sua
gestão na PFDC foi a reinstalação do Fórum por Direitos e Contra a Violência no Campo.
aInspirado em experiência da década de 1990, o colegiado ressurgiu como agente ar-

ticulador dos diversos segmentos afetados pelo encolhimento dos espaços de diálogo e
pela desarticulação de estruturas voltadas à questão do campo.

aAssim como seu antecessor, o novo colegiado reúne mais de 50 representantes de

organizações da sociedade civil e de movimentos de indígenas, camponeses, pescadores, quilombolas e outras comunidades tradicionais, e tem como objetivo facilitar a
troca de informações e a incidência junto aos poderes Executivo, Judiciário e o Parlamento.

aAo longo desses quatro anos, o Fórum atuou como entidade parceira em busca de
medidas para enfrentar o desmonte de políticas públicas na área, os conflitos no campo e
criminalização de movimentos que lutam pelo direito à terra.

aUm dos mais expressivos episódios do grave cenário de violência que atinge as po-

pulações no campo ocorreu em maio de 2017, quando o Brasil assistiu ao maior massacre de trabalhadores rurais desde Eldorado do Carajás, em 1996. É que dez camponeses
foram mortos a tiros em uma chacina no município de Pau D’Arco, no Pará, durante uma
operação policial.

aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão participou de missão emergencial
que dirigiu-se imediatamente ao local do massacre para acompanhar a perícia e exigir celeridade na investigação do caso. Como parte desses trabalhos, a PFDC chegou a
solicitar à Polícia Federal pedido de esclarecimentos quanto à atuação de empresas especializadas em atividades de segurança privada na região do Araguaia paraense. Em agosto
de 2017, após receber representação feita pela Comissão de Direitos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a PFDC também pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública
informações acerca de suposta suspensão das investigações sobre a chacina.

ATO DENÚNCIA
Em 2017, o Fórum realizou o “Ato Denúncia Por Direitos e Contra a Violência
no Campo”. O diálogo aconteceu na sede da Procuradoria Geral da República, em Brasília, e reuniu mais de 200 participantes, entre trabalhadores
rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos humanos, parlamentares e ativistas por justiça e paz no campo. O encontro resultou em uma
carta pública que marca uma série de compromissos para a garantia de
direitos e para o fim da violência no campo, entre eles, o fim da criminalização de movimentos sociais e de defensores de direitos humanos.

Contra a paralisação da reforma agrária

A continuidade da política brasileira de reforma agrária também esteve sob grave ameaça
com a suspensão do Programa Nacional de Reforma Agrária em virtude do Acórdão Nº
755/2016 do Tribunal de Contas da União (TCU). O acórdão suspendeu a concessão de benefícios do programa a partir de supostos indícios de irregularidades identificadas por meio
de cruzamentos de bancos de dados. Diante da fragilidade na coleta de informações e a paralisação dessa política em todo o país, a PFDC solicitou à Procuradoria Geral da República que
apresentasse ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade do acórdão TCU.
A representação feita pela PFDC foi acatada e o caso levado ao Supremo Tribunal. Seguindo
os argumentos da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, a PGR defendeu que o acórdão do TCU
paralisou completamente e por tempo indeterminado toda a política da reforma agrária no Brasil, impedindo que milhares de beneficiários tivessem acesso a políticas públicas indispensáveis ao
exercício de direitos fundamentais. Em setembro 2017, a Suprema Corte derrubou o acórdão TCU
que paralisava a reforma agrária. A decisão se deu por meio de cautelar, que será submetida a referendo do Plenário.
Em 6 de setembro de 2017, o próprio TCU revogou os efeitos do Acórdão 775/2016, por meio de
novo Acórdão 1976/2017. A ADPF 478 então foi extinta, sem resolução de mérito, pela perda do
objeto.

Conflitos Fundiários
aTambém foi em maio de 2017 que a PFDC pediu à Secretaria de Segurança Pública do Pará a

presença permanente, e pelo tempo necessário, de forças policiais na região da Fazenda Santa Helena Participações, no município de Anapu. A área é alvo de disputa por terras e a reintegração da
posse à União foi determinada pela Justiça em agosto de 2016 – em decisão que reconheceu que a
propriedade encontrava-se em terras públicas e destinadas à reforma agrária. O pedido de reforço
policial buscou assegurar a proteção das mais de 200 famílias que foram assentadas na localidade, mas que estariam recebendo ameaças de fazendeiros, grileiros e madeireiros, inclusive,
mediante ações de pistolagem. O local é o mesmo onde há 12 anos a missionária Dorothy Stang foi
assassinada.

aEm abril de 2018, o Incra é quem foi acionado pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão – agora
para atuar na solução dos conflitos no assentamento Virola-Jatobá, em Anapu, também no Pará.
Após denúncias de que as famílias que vivem regularmente no assentamento estavam tendo
suas terras invadidas e sendo impedidas de desenvolver as práticas de manejo florestal comunitário a que foram destinadas aquelas terras públicas da União, a PFDC realizou missão ao local e
constatou uma série de irregularidades na área, que é de responsabilidade do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária.

aO Virola-Jatobá fica na mesma região onde em 2005 foi assassinada a missionária Dorothy Stang
– idealizadora desse modelo de assentamento, que busca unir reforma agrária à preservação ambiental. Os conflitos no Virola-Jatobá vêm se estendendo ao longo dos anos e teriam se acirrado desde novembro de 2017, quando houve ocupação irregular e massiva de lotes, assim como a expulsão
de famílias regularizadas. Diante da situação, a PFDC concedeu prazo de cinco dias para que o Incra
solicitasse judicialmente a reintegração de posse das áreas invadidas. O caso está sendo acompanhado pela Procuradoria da República no Pará.

aE foi também com o objetivo de assegurar a devida permanência de famílias assentadas pela

política da reforma agrária que, em março de 2020, a PFDC pediu ao Incra providências para a
concretização do processo de aquisição das terras do Assentamento Popular Dom Tomás Balduíno, localizado na cidade de Formosa/GO, e no qual vivem um total de 280 famílias de trabalhadores rurais.

aEmbora a ocupação da área tenha sido autorizada pelo próprio Incra em 2015 para alocação tem-

porária das famílias a serem assentadas, os trabalhadores receberam notificação extrajudicial para a
desocupação das terras. No pedido feito ao Instituto, a Procuradoria alerta que a paralisação da política de reforma agrária implica o comprometimento de ações governamentais já adotadas, como
vistorias, levantamentos ocupacionais e outras diligências, além do dispêndio de recursos materiais
e humanos – o que pode consistir em ato de improbidade administrativa.

aNo caso do imóvel rural Fazendinha, no Pará, foi positiva a interlocução junto à autarquia. Em

junho de 2017, após questionamentos feitos pela PFDC, a Superintendência Regional do Incra
desistiu da proposta de um acordo que buscava substituir por outra propriedade o imóvel rural Fazendinha – cujas terras foram destinadas à reforma agrária por decisão da Justiça. Localizada
no município de Curionópolis, a propriedade é alvo de disputa por terra há décadas. A Justiça Federal já reconheceu que o imóvel é de domínio da União e que suas terras devem ser transformadas
em área de assentamento agrário, mas a decisão judicial que determina a reintegração de posse da
localidade ainda não foi cumprida.

Contra a desistência de desapropriações

aA desistência, por parte do Incra, em processos de desapropriação de terras também mobilizou a
atuação da PFDC. Para órgão do MPF, paralisação do processo de reforma agrária após dispêndio de
recursos pode ainda consistir em improbidade administrativa. Nesse sentido, em agosto de 2019 foi
recomendado ao Instituto que revogasse imediatamente, e deixasse de publicar, resoluções
que tratem de desistências de desapropriação, cancelamentos de títulos de dívida agrária ou
arquivamento de processos administrativos acerca do tema.
aEssas resoluções vinham sendo publicadas ou gestadas sem fundamentação técnica ou atenção
às etapas já realizadas, ignorando os recursos dispendidos e a realidade dos potenciais beneficiários
da reforma agrária, e limitando-se a afirmar genericamente a indisponibilidade orçamentária ou a
demora na solução da demanda.
aEm fevereiro de 2020, em consonância com o que defende a PFDC, a Justiça Federal em Tocantins
definiu que o Incra não poderia desistir de ação de desapropriação de um imóvel rural.

Incidência para atuação no Judiciário
Inconstitucionalidade da Lei 13.465/2017

aOutro importante avanço obtido na esfera judicial está no pedido de inconstitucionalidade da Lei
13.465/2017, que trata da regularização fundiária rural e urbana e da ocupação de terras da União na Amazônia Legal. Em setembro de 2017, atendendo a representação feita pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a Procuradoria Geral da República ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação em que pede
a inconstitucionalidade da legislação. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5771 pede a suspensão
imediata da lei, via liminar, pelos prejuízos que pode causar. Isso porque a norma passou a permitir a privatização em massa de bens públicos, o que consolidará situações irreversíveis, como elevação do número
de mortes em razão de conflitos fundiários, aumento da concentração fundiária e concessão de anistia a
grileiros e desmatadores. A ação aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Registros de terras públicas e devolutas
aTambém no que se refere à defesa dos direitos da população no campo, em maio de 2017 a PFDC encaminhou à Procuradoria Geral da República um conjunto de elementos acerca das graves violações contidas
na Lei 13.178/2015, cuja constitucionalidade já estava sendo questionada em uma ação no Supremo Tribunal Federal e que contará com parecer da PGR. A Lei 13.178/2015 ratificou, de maneira automática, os
registros de terras públicas e devolutas em regiões de fronteira no Brasil – modificando expressivamente o
tratamento legal até então dispensado à questão e acabando por desconsiderar as diretrizes da Constituição
Federal que determinam que a destinação de terras públicas deve ser compatibilizada com a política agrícola e o plano nacional de reforma agrária.

Termos de Cooperação
aContribuir para a garantia dos direitos de populações impactadas pela construção e operação
de barragens no Brasil – especialmente no que se refere à proteção à vida, à dignidade, à moradia, à
função social da propriedade e também à liberdade de expressão e de associação.

→ Esse foi o objetivo de um termo de cooperação firmado em 2019 entre a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O protocolo estabelece o acompanhamento e o enfrentamento de denúncias de violências, perseguições e outras
formas de ações arbitrária contra ativistas e comunidades atingidas por esses empreendimentos no
país – como trabalhadores do campo, pescadores, ribeirinhos, indígenas e comunidades tradicionais.

→ A fim de assegurar essas garantias também a mulheres trabalhadoras no campo, a PFDC firmou
protocolo de cooperação com o Movimento de Mulheres Camponesas. O coletivo reúne trabalhadoras rurais em 18 estados brasileiros e atua em defesa do direito à terra, da justiça social e pelo
fim de todas as formas de violência e opressão.
→ E em 13 agosto – data que marca o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e Contra a Violência
no Campo – a PFDC e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) firmaram a mesma cooperação. O protocolo tem como referência o reconhecimento do coletivo como importante
interlocutor para a construção do diálogo necessário para o desenvolvimento de soluções pacíficas
dos conflitos no campo no Brasil. Além de estabelecer uma mesa de diálogo para tratar dos casos de
violações de direitos, a medida pretende auxiliar na coleta, análise e sistematização de denúncias sobre
ameaças e violências, bem como descumprimento na implementação de políticas públicas na área.

Adequado funcionamento dos órgãos
aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também atuou para assegurar o adequado funcionamento

da Ouvidoria Agrária Nacional no que se refere a seu papel institucional de interlocução, mediação e resolução
de conflitos sociais no campo. Em fevereiro de 2019, o órgão encaminhou a Superintendências Agrárias orientação para que as unidades avançadas do Incra que funcionam em todo o país não mais prestassem atendimento
a entidades ou representantes “que não possuam personalidade jurídica” e ao que o órgão denominou como
“invasores de terra”.
Diante das ilegalidades e inconstitucionalidades da medida, a PFDC recomendou ao Incra a imediata revogação
do ato, ressaltando que é competência do Estado a prestação de serviços públicos relacionados aos direitos
especificados na Constituição Federal - entre eles, a reforma agrária, assegurada no art.184. Após a incidência
da Procuradoria, o Incra suspendeu a orientação e publicou portaria com vistas a “garantir tratamento isonômico, igualitário, impessoal e transparente na forma de solicitação de audiências com servidores e gestores da
autarquia”.

aO adequado funcionamento do Incra também foi esteve entre o campo de preocupações. Em março de

2020, por exemplo, um decreto presidencial que alterou a estrutura regimental do órgão, com remanejamento
de cargos em comissão e funções de confiança. Diante das alterações promovidas, a PFDC questionou ao Instituto se havia sido consultado acerca das alterações implementadas pelo Decreto 10.252/2020, com o pedido
de envio da documentação pertinente, bem como quais cargos e funções de confiança deixaram de existir por
força dessa medida.

nômicos e ambientais ainda mais graves. O alerta está em duas notas técnicas encaminhadas a
deputados e senadores, como subsídio à análise que os parlamentares farão da questão.

aNa nota aos parlamentares, a PFDC destaca dados do Acórdão 727, publicado pelo Tribunal de

Contas da União (TCU) em de 1º de abril. O documento analisa tomada de contas do Programa
Terra Legal, no período entre 2009 e 2017, e constata o mau funcionamento do programa e um
ambiente de estímulo à grilagem favorecido pela legislação já vigente. O acórdão do TCU corrobora as análises já apontadas pela PFDC na qual destaca danos sociais, ambientais e econômicos
da MP da Regularização Fundiária. De acordo com o Tribunal de Contas da União, não existe uma
fiscalização efetiva da ocupação de áreas na Amazônia Legal, o que acarreta, na prática, perda de
receitas públicas, grilagem e desmatamento.

Educação no Campo
aO papel da educação para a garantia de direitos no campo também mereceu atenção da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Em 2019, diante da suspensão de cursos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) em várias cidades do país, a PFDC recomendou
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que adotasse as medidas administrativas
necessárias tanto à continuidade quanto à abertura de novos cursos no âmbito do Programa.
aO Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária é uma política pública de Estado, desenvolvida de maneira ininterrupta desde 1998 e atualmente consolidada pela Lei 11.947/2009. A iniciativa
busca a democratização do acesso à educação, por intermédio de alfabetização e escolarização de
jovens e adultos, bem como a formação de educadores para as escolas do campo, e a formação
técnico-profissional de nível médio, superior, residência agrária e pós-graduação lato sensu e stricto
sensu.
aPara a Procuradoria, o número de cursos do Pronera que tiveram seu início suspenso, sem justificativa adequada, representa risco à continuidade dessa política pública que atende a um dever
constitucional e cuja efetivação exige continuidade.

aExpirado o prazo para o recebimento da resposta, o Incra tentou utilizar-se de argumentos da Medida Pro-

aO efetivo funcionamento do Pronera também foi cobrado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) após um decreto presidencial ter extinguido a Coordenação de
Educação do Campo e Cidadania do âmbito do Incra. No pedido, a Procuradoria demanda informações quanto às providências que estão sendo adotadas pela pasta para garantir recursos humanos,
organizacionais e orçamentários para a gestão do Programa. No documento, a PFDC aponta que há
na atualidade enorme insegurança quanto ao espaço administrativo responsável pela gestão dessa
política pública.

MP da Regularização Fundiária

Irregularidades apontadas pelo TCU

visória 928 para não encaminhar as informações. A MP havia suspendindo os prazos de resposta a pedidos de
acesso a informação cujos servidores estejam em regime de quarentena em razão da Covid-19, mas teve esse
trecho suspenso pelo Supremo Tribunal Federal.

aEstímulo à grilagem de terras públicas, perda de receitas, ampliação de conflitos no campo, des-

aEm maio de 2020, a PFDC questionou o governo federal se o programa Sigef-Titulação, recente-

matamento e severos impactos no cumprimento do que estabelece a Constituição Federal quanto
às políticas de reforma agrária no país. Essas são algumas das inconstitucionalidades presentes na
Medida Provisória n° 910, editada pelo governo federal em 10 de dezembro de 2019 para conceder
títulos de propriedades rurais a ocupantes de terras públicas da União.

mente lançado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atendia às determinações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a correção de uma série de irregularidades
na ocupação de áreas na Amazônia Legal.

aA MP 910 promove alterações na Lei 11.952/2009 – que já havia sofrido modificações pela Lei

e grilagem de terras decorrentes de problemas relacionados ao programa Terra Legal. Em ofício à
presidência do Incra, a Procuradoria questionou a compatibilidade da plataforma com as medidas que devem ser adotadas em atenção às determinações do TCU.

13.465/2017. Essas duas legislações também são oriundas de medidas provisórias, que ficaram conhecidas como “MPs da grilagem” e cujas inconstitucionalidades são objeto de ações que tramitam
no Supremo Tribunal Federal.

aPara a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,

a nova MP sobre regularização fundiária
aprofunda inconstitucionalidades das proposições anteriores e resultará em impactos sociais, eco-

aO TCU havia determinado providências para enfrentar perda de receitas públicas, desmatamento

aA Sigef Titulação é uma plataforma digital com a alegada finalidade de agilizar e facilitar o proces-

so de regularização fundiária em todo o país. O procedimento pode ser feito pela Internet – após o
requerente preencher dados pessoais e inserir documentos por meio digital.

2016

Informativos Publicados
16 jun: MPF e sociedade civil deliberam por reativação de fórum para promoção de direitos e combate
à violência no campo

03 ago: Aumento da violência no campo e políticas
públicas para o direito à terra são tema de audiência pública com participação da PFDC

28 jun: Solicitação à Casa Civil de esclarecimentos
sobre políticas públicas voltadas a populações do
campo

05 ago: Violência no campo: nota sobre morte do
trabalhador rural Ronair José de Lima

27 jul: Conflito no campo: PFDC pede presença da
Força Nacional em Anapu/PA

11 abr: MP que altera regularização fundiária agrária e urbana é tema de debate com participação da
PFDC

2017

19 abr: “MP 759 agrava problemas da regularização de terras no Brasil”, alerta PFDC

2018

06 set: Reforma agrária: Inconstitucionalidade de
decisão do TCU que paralisa a política pública
06 set: PFDC quer inconstitucionalidade de decisão
do TCU que paralisa reforma agrária no País

16 dez: PFDC pede à Casa Civil explicações sobre
extinção da Ouvidoria Agrária Nacional
19 dez: PFDC solicita ao Incra lista de assentados
afastados do Programa Nacional de Reforma Agrária

16 jun: PFDC participa de audiência sobre violência ocorrida no campo no último ano

06 set: Audiência discute impactos ambientais e de
direitos humanos provocados pela grilagem

26 mai: Massacre no Pará: sete dos dez assassinados são da mesma família

23 jun: “MP 759 agrava problemas da regularização de terras no Brasil”, alerta PFDC. Nota técnica
sobre o tema foi enviada ao Congresso Nacional

19 set: Movimentos sociais se reúnem na sede do
MPF para discutir conflitos fundiários

28 abr: Direitos no campo: PFDC participa de
encontro contra a criminalização dos movimentos
sociais

29 mai: Carta pública marca compromissos por
direitos e contra a violência no campo

07 ago: Brasil é líder em mortes por conflitos fundiários, destaca relatório da Global Witness

30 mai: Chacina no Pará: PFDC pede à Polícia Federal informações sobre atividades de empresas de
segurança na região

17 ago: PFDC pede ao Ministério da Justiça esclarecimentos acerca de suposta suspensão das investigações de chacina em Pau D’Arco

16 mai: Argumentos para subsidiar parecer em ADI
contra a Lei 13.178/2015

01 jun: PFDC pede presença de forças policiais para
garantir segurança de assentados na Fazenda Santa
Helena, em Anapu (PA)

25 ago: PFDC pede a Janot que ingresse no STF
contra a lei que modificou a regularização fundiária e urbana no Brasil

18 mai: MPF sedia ato denúncia por direitos e
contra a violência no campo

12 jun: Chacina de trabalhadores rurais no Pará é
tema de audiência pública com participação da PFDC

04 set: Lei 13.465/2017 - Favorece grilagem e desmatamento

17 abr: Missão da PFDC vai a Anapu/PA avaliar conflitos por terra no assentamento Virola-Jatobá

18 mai: PFDC assina carta que denuncia medidas
violadoras de direitos humanos e que põem em
risco a proteção ambiental

29 jun: Situação de conflitos por terra em TO é
tema de reunião na PFDC

23 abr: MPF dá prazo de cinco dias para que Incra
peça reintegração de terras invadidas no assentamento Virola-Jatobá/PA

19 out: PFDC destaca decisão do STJ de que militância no MST não constitui participação em organização criminosa

24 mai: Nota da PFDC acerca da chacina ocorrida na
região de Pau d’Arco, município de Redenção (PA)

29 mai: Nota da Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão acerca das investigações sobre a chacina em Pau d’Árco, no Pará

05 jun: Violência no campo mata uma pessoa a
cada cinco dias, aponta relatório

07 jul: Incra desiste de acordo para troca de imóvel
da reforma agrária por outro de menor valor

24 jul: PFDC participa da abertura do 1º Encontro
Nacional das Crianças Sem Terrinha

20 set: Apoio à mobilização #Resista, que luta por
direitos no campo
24 nov: Fórum por Direitos e Combate à Violência
no Campo discute estratégias para o enfrentamento dos conflitos

10 dez: Nota de solidariedade e repúdio
13 dez: Desafios no direito à terra são debatidos
pela PFDC na 10ª Feira da Reforma Agrária Cícero
Guedes

26 abr: Representantes de Comissão da Agroecologia são impedidos de entrar no Planalto e PFDC
pede esclarecimentos

15 jun: PFDC destaca papel da educação para a
garantia de direitos no campo

25 jul: Relatório aponta Brasil como líder do
ranking de assassinatos de defensores do meio
ambiente em 2017

25 fev: MPF recomenda imediata revogação de
orientações do Incra que suspendem diálogo com
movimentos do campo

24 mai: PFDC e Movimento de Mulheres Camponesas firmam termo de cooperação

23 jul: PFDC solicita ao Incra dados sobre diagnóstico da reforma agrária no Brasil

10 set: PFDC recomenda ao Incra medidas para
assegurar funcionamento de cursos do Pronera

24 jun: MPF seleciona artigos sobre Reforma Agrária e o Sistema de Justiça

31 jul: Brasil foi um dos países mais letais para
defensores do meio ambiente em 2018, aponta
relatório

13 set: Em reunião com o Incra, grupo da PFDC
cobra diálogo amplo sobre a reforma agrária e
contesta desistência de desapropriações

13 ago: MPF prorroga prazo para a seleção de artigos sobre Reforma Agrária e o Sistema de Justiça

19 set: PFDC participa de lançamento de relatório
sobre desmatamento e violência contra povos da
floresta, da Human Rights Watch

25 mar: PFDC recomenda ao Incra imediata revogação de portaria que cerceia atendimento a
movimentos do campo

2019

26 ago: Reunião na PFDC discute acórdão do TCU
que paralisou reforma agrária

27 abr: MPF e MP estadual pedem a governo de
Minas apuração de mortes no campo

03 mai: “Vivemos sinais de rompimento do pacto
civilizatório”, diz PFDC em audiência sobre chacina
de camponeses no Mato Grosso

05 abr: Descontinuidade em políticas públicas é
tema em debate pelo Fórum por Direitos e Contra a
Violência no Campo
12 abr: Fórum por Direitos e Contra a Violência
articula estratégias para proteção de direitos no
campo
15 abr: Conflitos no campo: PFDC lança roteiro de
atuação para casos de violência contra defensores
de direitos humanos

2020

17 ago: Definida comissão e grupos de trabalho do
Fórum por Direitos e Combate à Violência no Campo

18 ago: Fazendeiros são presos por envolvimento
em ataque a indígenas em Caarapó (MS)

03 fev: Nova MP da regularização fundiária estimula grilagem de terras e ampliará conflitos no campo

27 jun: Aprovação da nova lei de terras no Pará
está marcada por inconstitucionalidades, aponta
PFDC
03 jul: PFDC pede esclarecimentos ao Incra sobre
problemas na liberação de recursos para assentamentos da reforma agrária

26 ago: PFDC recomenda ao Incra revogação de
resoluções usadas para desistência em processos
de desapropriação de terras

12 jul: Em audiência pública, PFDC defende salvaguardas sociais para proteção de quilombolas
impactados pela Base de Alcântara

28 ago: Fórum Contra a Violência pede a governadores atenção às famílias afetadas por acordos que
acirram conflitos no campo

12 jul: PFDC participa de debate sobre o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária

30 ago: PFDC pede ao Incra informações sobre estrutura e funcionamento do Programa Terra Legal

12 fev: PFDC participa de audiência no Senado
sobre nova MP da regularização fundiária

24 set: Direito à terra: PFDC pede à presidência do
Incra solução conciliatória e pacífica para Assentamento Normandia/PEl
11 dez: PFDC lança coletânea de artigos em busca
de reflexão sobre o sistema de Justiça e seu papel
na efetivação da Reforma Agrária

CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prioridades absolutas conforme determina a Constituição Federal brasileira, crianças
e adolescentes estiveram entre os segmentos afetados por medidas que impactaram a
proteção de direitos sociais ao longo do último quadriênio.

aJá em junho de 2016, ainda no início do então governo interino de Michel Temer na

Presidência da República, o Ministério da Justiça e da Cidadania publicou a Portaria Nº
611/2016, que suspendia pelo prazo de 90 dias diversas despesas da pasta – responsável
por administrar importantes recursos na execução das políticas públicas voltadas a população infanto-juvenil.

aA fim de assegurar a continuidade das ações, políticas e programas voltados à proteção

e promoção dos direitos desse segmento, a PFDC solicitou esclarecimentos ao Ministério
da Justiça e da Cidadania. O objetivo foi garantir o funcionamento do conjunto de ações
no âmbito da Política de Fortalecimento de Conselhos, do Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase), da Convivência Familiar e Comunitária e do Enfrentamento das
Violências Psicológicas e Físicas, entre outras.

aTambém esteve no campo das preocupações a continuidade dos trabalhos dos órgãos

colegiados nacionais voltados ao controle social dessas políticas públicas – tais como o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –, assim como a autonomia
do Fundo Nacional para Criança e o Adolescente, que à época contava com cerca de 90
convênios em vigência.

Maioridade Penal

aPropostas que visavam reduzir a proteção de direitos de crianças e adolescentes que

cometeram algum tipo de ato infracional mais uma vez estiveram em debate. Em outubro de 2016, por exemplo, a PFDC encaminhou ao Congresso Nacional uma nota técnica
para subsidiar a análise dos parlamentares diante do Projeto de Lei Nº 7.553/2014,
que buscava alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir a divulgação
da imagem de menores de 18 anos a quem se atribua ato infracional. No posicionamento,
a Procuradoria destacou que a exposição pública de crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais contraria claramente o art. 227 da Constituição, porque desconhece
a sua peculiar condição, além de gerar estigma em definitivo – violando diretrizes constitucionais, assim como tratados e convenções firmados pelo Brasil na área.

aA PFDC também esteve atenta às proposições que tramitam no Congresso Nacional

para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n. 12.594/2012 no que se refere
à aplicação de medidas socioeducativas aos adolescentes autores de atos infracionais,
modificando também, dentre outros aspectos, o aumento do tempo de internação. Em
outubro de 2017, quando o assunto voltou a ganhar fôlego no Legislativo, a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou uma nota técnica na qual se posicionava
contrariamente à redução da maioridade penal e do aumento do tempo de internação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

aO argumento voltou a ser reforçado pela PFDC em agosto de 2018, em um posicio-

namento ao Congresso para subsidiar a análise dos parlamentares ao Projeto de Lei n.
7.197/2002, e seus vários apensos, assim como a Proposta de Emenda à Constituição
32/2015, que buscam alterar o ECA (Lei n. 8.069/90) e a Constituição quanto à aplicação de
medidas socioeducativas. Dentre as modificações pretendidas, estão a redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação em regime especial para infrações
análogas a crimes hediondos. No documento, a PFDC ressalta que a adoção de tais medidas não levariam a um incremento na segurança pública, além de gerarem impactos
nos custos públicos e de incidirem de forma desproporcional sobre jovens negros
pobres – dado que, já seria causa eficiente de inconstitucionalidade dessas normativas.

Socioeducativo no Ceará

Direito à Saúde

aNo que se refere à efetiva implementação do sistema socioeducativo, em 2017 a Procura-

ZIKA VÍRUS

doria Federal dos Direitos do Cidadão – em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos
Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – realizou missão ao
sistema socioeducativo do estado do Ceará para acompanhar o cumprimento das Medidas
Cautelares 60-15, determinadas em 2015 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
ao Estado brasileiro, em razão das violações de direitos humanos nesses estabelecimentos. O
relatório final da missão identificou a continuidade de práticas que violam direitos humanos
– desde o desrespeito à integridade dos internos, passando pelas más condições de infraestrutura das unidades, a precariedade ou ausência de políticas de educação, de profissionalização
e de proteção social.

aA reprodução de condições do sistema prisional dentro das unidades de internação de adolescentes foi o foco de uma reunião, em janeiro de 2018, entre a Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão e representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
No diálogo com os integrantes da Corte, a PFDC reforçou a urgência da implementação do Sinase, assim como a adoção do Plano Individual de Atendimento (PIA) para os socioeducandos.
aDiante de graves denúncias de que violações de direitos humanos estariam ocorrendo em

unidades socioeducativas no estado do Ceará, a PFDC solicitou ao governador do estado
informações sobre as medidas que estariam sendo adotadas para solucionar o problema.
Segundo os dados, entre janeiro e julho de 2018 sete adolescentes teriam perdido a vida enquanto cumpriam medida de privação de liberdade em estabelecimentos do estado. As mortes
seriam em decorrência de ações e omissões do poder público, conforme comunicado feito à
PFDC pela Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Anced), o Fórum Permanente de Organizações de Defesa dos Direitos da Criança (Fórum DCA)
e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca). O caso foi informado ao Ministério
Público do Estado do Ceará – que instaurou procedimento para acompanhar a questão.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Homeschooling

Ainda no que se refere à proteção dos direitos dessa população, uma importante conquista esteve na suspensão de uma orientação que havia sido emitida pelo governo federal para que Conselhos Tutelares em
todo o Brasil deixassem de cumprir o que estabelece a legislação acerca de crianças e adolescentes mantidas fora de instituições de ensino regular. Embora exista amplo normativo acerca do direito de meninos
e meninas à educação escolar, em maio a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
determinou que crianças e adolescentes educados em casa – o chamado homeschooling – não mais deveriam ser identificados pelo Conselho Tutelar como se estivessem em situação de abandono intelectual.
A PFDC alertou que a medida violava o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e solicitou sua imediata revogação. Após a atuação da Procuradoria, a Secretaria dos Direitos da Criança voltou atrás e decidiu revogar a medida. Em ofício-circular aos
Conselhos Tutelares, a pasta informou o cancelamento da orientação sobre homeschooling e admitiu a
necessidade de respeito ao melhor interesse da criança.

Liberdade artística e proteção de direitos

Outra importante decisão está relacionada à liberdade artística e a proteção do direito de crianças e
adolescentes. Em novembro de 2017 – após episódios de cerceamento a obras e performances artísticas
classificadas como de natureza “pedófila” – a PFDC lançou uma nota técnica sobre a temática. O documento faz uma análise jurídico-constitucional acerca da liberdade artística e a exigência de proteção de
crianças e adolescentes. Entre o conjunto de argumentos, o texto esclarece que a nudez não-erótica (isto
é, exposta sem apelo sexual, tal como em contexto científico, artístico ou cultural) não torna o conteúdo
impróprio para crianças.
Além de encaminhado aos órgãos que atuam na gestão de políticas públicas voltadas à infância, a nota
também foi entregue a dezenas de museus, fundações e institutos de arte em todo o País. Após a nota da
PFDC, o Museu de Arte de São Paulo (Masp), por exemplo, voltou atrás na classificação etária restritiva
de 18 anos para a exposição “Histórias da sexualidade”, permitindo a menores de 18 anos a visitação à
exposição, desde que acompanhados por seus pais ou responsáveis.

aEm 2016, o Brasil sofreu uma epidemia de Zika Vírus, que somente naquele ano atingiu mais
de 210 mil crianças e mulheres. Com o objetivo de fortalecer mecanismos para a atuação na área,
a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se uniu à ONU Mulheres, ao Fundo de População
das Nações Unidas, à Organização Pan -Americana da Saúde e à Plataforma Dhesca Brasil para o
desenvolvimento de estratégias com vistas a tornar mais efetivas as ações voltadas à prevenção do
contágio e ao cuidado às pessoas infectadas;

aEntre as ações resultantes dessa cooperação, esteve a realização de duas audiências públicas

para discutir a questão. A primeira delas foi promovida em Pernambuco – onde foram identificados
os primeiros casos de síndromes neurológicas associadas à doença – e a seguinte, aconteceu no
Rio de Janeiro, estado que registrava a maior incidência de gestantes com diagnóstico de zika vírus.
Os diálogos tiveram como foco as experiências desenvolvidas para que as boas práticas pudessem ser replicadas e para que os desafios já identificados orientassem uma atuação nacional.
Durante os encontros, especialistas, gestores públicos, organizações da sociedade civil e mulheres
afetadas pelo zika apresentaram ao Ministério Público Federal informações sobre desafios e soluções para tornar mais efetivas as ações voltadas à prevenção do contágio e ao cuidado a crianças e
mulheres atingidas pela epidemia.

aEmbora a incidência da doença tenha diminuído sensivelmente nos últimos anos –

17.025 caso
em 2017; 8041 em 2018; e 10.741 em 2019, de acordo com o Ministério da Saúde – a atuação para
a proteção de direitos seguiu permanente. Em outubro de 2019, por exemplo, a PFDC enviou ao
Congresso Nacional uma nota técnica apontando as inconstitucionalidades da Medida Provisória 894/2019, que estabelece a concessão de pensão especial, de caráter indenizatório, às
crianças acometidas pela microcefalia decorrente do Zika. No documento, a Procuradoria ressalta
que a medida não traz isonomia no tratamento a meninas e meninos atingidos pela Síndrome do
Zika Vírus no país, além de privar suas famílias do efetivo acesso à justiça, entre outras inconstitucionalidades.
AMEAÇA DE RETORNO DO SARAMPO

aE foi a busca da proteção ao direito à saúde que mobilizou a Procuradoria Federal dos Direitos

do Cidadão a realizar uma ação coordenada do Ministério Público Federal diante da ameaça
de retorno da poliomielite ao Brasil. Após um pedido de esclarecimentos feito pela PFDC, o Ministério da Saúde informou sobre a queda da cobertura vacinal contra a poliomielite e o sarampo
em diversas cidades brasileiras. Diante da situação, a PFDC – em conjunto com as Procuradorias da
Regionais dos Direitos do Cidadão em todo o país – solicitou a prefeitos de mais de 300 cidades
brasileiras que adotassem as medidas necessárias para garantir a adequada vacinação de
crianças. Entre as solicitações, a Procuradoria pediu a ampliação do horário de funcionamento
das salas de vacinação, o controle rigoroso do Calendário Nacional de Vacinação, a implantação
do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização e o treinamento adequado dos
servidores responsáveis pela utilização deste sistema.
ALTERAÇÕES NO ECA

aA PFDC também pediu ao ministro da Saúde que informasse os dados técnicos que teriam sub-

sidiado a elaboração da Lei 13.438/2017, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
tornando obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de
instrumentos para detectar riscos para o seu desenvolvimento psíquico. A solicitação foi feita em
setembro de 2017, após reunião da PFDC com representantes de órgãos colegiados e especialistas
no tema, que manifestaram preocupação com a regulamentação da lei, já iniciada em alguns municípios brasileiros. A tramitação da legislação que alterou o ECA excluiu de toda a discussão
atores estratégicos ao tema, como especialistas em saúde mental, em saúde da criança e na
proteção dos direitos das pessoas com deficiência. A preocupação com violações de direitos decorrentes da medida fizeram com que a Procuradoria da República no DF instaurasse um inquérito
civil sobre o tema, por meio do qual foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República pedido de
análise sobre inconstitucionalidades da legislação.

APÓS ATUAÇÃO, MEC RECUA EM PEDIDO DE FILMAGEM
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também agiu diante das inconstitucionalidades no pedido feito pelo então ministro da Educação, Ricardo Vélez
Rodrigues, para que as escolas brasileiras encaminhassem ao MEC filmagem de
crianças cantando o Hino Nacional.
Na solicitação, feita em fevereiro de 2019, o MEC orientava que os estudantes
fossem mantidos perfilados para a leitura de uma carta do ministro que se encerrava com o bordão utilizado pela campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro,
“Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!”.
A PFDC deu prazo de 24h para que o então ministro apresentasse justificativa
para o ato administrativo praticado. No ofício ao MEC, a Procuradoria ressaltou o
art. 5º da Constituição Federal, que assegura ser livre a manifestação do pensamento e inviolável a liberdade de consciência e de crença, inclusive de crianças
e adolescentes.
A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas – incluindo crianças e adolescentes –, sendo assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.
Em resposta à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o MEC admitiu o
equívoco na solicitação e retificou o pedido às escolas. Preocupada em assegurar que episódios como este não voltasse a ocorrer, a Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidadão no Distrito Federal encaminhou Recomendação ao MEC, solicitando que a pasta se abstivesse de praticar atos que violassem a laicidade do
Estado e a liberdade religiosa dos estudantes. Em 8 de abril, Ricardo Vélez foi
demitido do cargo de ministro da Educação.

Classificação Indicativa
aFoi também a fim de garantir a proteção integral de meninos e meninas que, em outubro
de 2016, a PFDC lançou nota técnica em que esclarece que decisão do Supremo Tribunal
Federal acerca da classificação indicativa de obras audiovisuais não impediria a responsabilização judicial de empresas de radio e TV que descumprissem as diretrizes constitucionais e legais que vetam a exibição de conteúdos inadequados a crianças e adolescentes.
aO documento foi encaminhado a Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão em todo

o País como forma de subsidiar a atuação do Ministério Público Federal diante de eventuais
abusos por parte das empresas, reforçando que “poderá haver responsabilização judicial por
abusos ou eventuais danos à integridade das crianças e dos adolescentes, inclusive levando
em conta a recomendação do Ministério da Justiça quanto aos horários em que a programação se mostre inadequada”.

aAinda no que se refere à importância da política de classificação indicativa, em abril de

2018 a PFDC sediou diálogo de especialistas e organizações de proteção à infância e ao
direito à comunicação com representantes do Ministério da Justiça. O encontro foi convocado pela Procuradoria após o Ministério da Justiça ter anunciado a intenção de promover
alterações nessa política pública que busca informar pais e responsáveis sobre conteúdos que
podem não ser recomendados a determinadas faixas etárias.

aDesde 2006, programas de TV, cinema, vídeos em DVD e jogos eletrônicos no Brasil trazem

essa informação. No encontro, o Ministério informou estar trabalhando para ajustes pontuais
na política, a fim de atender a demandas do mercado. Na oportunidade, a PFDC pontuou que,
embora a edição de portarias seja ato discricionário da pasta, as diretrizes devem estar em
consonância com o que determina o marco legal de proteção dos direitos da criança e do adolescente. As diretrizes da política de classificação indicativa seguem mantidas pelo Ministério
da Justiça.

Alienação Parental
a“Além de inconstitucional, Lei da Alienação Parental fragiliza proteção de crianças e adolescentes”. O alerta foi feito pela PFDC em uma nota técnica encaminhada em março de 2020
ao Senado Federal como subsídio à análise do PLS nº 498/2018, que pretende revogar a
Lei 12.318/2010, conhecida como Lei de Alienação Parental (LAP).
aPara a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, muito embora a edição da Lei de Alienação Parental e o substitutivo ao PLS tenham sido apresentados como forma de proteção
aos direitos de crianças e adolescentes e em defesa de uma convivência familiar saudável, os
pressupostos adotados partem de premissas falsas e que tornam ainda mais vulneráveis
indivíduos em situação de litígio judicial.

aNesse sentido, destacou a PFDC, o instituto da alienação parental pode representar bar-

reira à proteção de crianças e adolescentes em caso de abuso sexual de difícil comprovação
– uma vez que classifica como alienadoras pessoas que se valem do sistema de justiça para
proteger meninos e meninas em situação de vulnerabilidade.

2018

2017

2016

Informativos Publicados
22 jun: Ameaças a direitos da infância em debate
com organizações sociais

12-jul: Pedido de esclarecimentos sobre impactos
da Portaria 611 nas políticas destinadas à infância

15-ago: PFDC cobra medidas para fortalecer programas de proteção a pessoas ameaçadas

08-jul: Jogos Olímpicos: PFDC pede ao governo
federal informações sobre prevenção à exploração
sexual de crianças e tráfico de pessoas

12-ago: PFDC solicita a Secretaria de Direitos Humanos informações sobre avaliação do Sinase

24-out: PFDC critica projeto de lei que pretende
permitir divulgação de crianças e adolescentes
acusados de ato infracional

10-abr: Ameaça de contingenciamento do programa
de proteção a crianças e adolescentes ameaçados

22-mai: 18 de Maio: PFDC participa de audiência
pública sobre enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes

22-ago: Defesa da implementação de Plano de
Atendimento em unidades socioeducativas

06-nov: Nota técnica sobre liberdade artística e
proteção de crianças e adolescentes

15-set: Solicitação de informações sobre lei que
altera Estatuto da Criança e do Adolescente

16-nov: Relatório denuncia descumprimento de
medidas cautelares no Sistema Socioeducativo do
Ceará

10-mai: Seminário marca Dia Nacional de Combate
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
12-mai: 18 de Maio: diálogo reforça compromisso
em enfrentar a violência sexual contra crianças e
adolescentes

08 fev: Organizações da sociedade civil: últimos dias
para inscrição da sociedade civil no processo seletivo
do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
23 mar: PFDC participa de reunião para discutir irregularidades em instituição socioassistencial do DF

2019

26 fev: PFDC pede esclarecimentos ao MEC sobre
mensagem com pedido de filmagem de crianças e
uso de slogan de campanha
26 abr: Adolescentes do projeto Onda realizam
entrevista coletiva com a procuradora federal dos
Direitos do Cidadão
09 mai: Procuradoria solicita informações ao GDF
sobre atraso no repasse de recursos ao Programa de

12-jun: PFDC participa de lançamento da Campanha 100 Milhões por 100 Milhões
16-ago: PFDC participa de missão para monitorar
sistema socioeducativo no Ceará

18 mai: PFDC integra debate sobre enfrentamento
à violência sexual contra crianças e adolescentes
07 ago: PFDC pede esclarecimentos ao governo do
Ceará sobre mortes de adolescentes em unidades
socioeducativas

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte
02-jul: Procuradoria pede à ministra Damares
explicações sobre medidas que inviabilizaram
reunião do Conanda
09-ago: PFDC questiona ministério sobre a não
efetivação da participação de adolescentes em
conselho de direitos

26-out: Inconstitucionalidades na de redução da
maioridade penal

08 ago: PFDC quer inconstitucionalidade de lei em
Petrolina/PE que proíbe debate sobre diversidade
e educação sexual
30 ago: “Prioridade absoluta se traduz no orçamento”, defendeu PFDC em celebração dos 28 anos

26-ago: PFDC defende que problemas no funcionamento do Conanda sejam levados à Justiça,
inclusive por improbidade
28-ago: PFDC: “além de inconstitucionais, reduzir
maioridade ou ampliar internação de adolescentes
não resultariam em mais segurança”
29-ago: Exoneração de coordenadora do Conanda
compromete auto-organização assegurada em lei

do Estatuto da Criança e do Adolescente
07 dez: Encontro destaca trabalho de proteção de
crianças e adolescentes no contexto das diversidades sexual e de gênero

ao colegiado
10-set: Ministérios Públicos de Estados e da União
apontam ilegalidades e inconstitucionalidades em
decreto que alterou o Conanda
08-out: MP que instituiu pensão para crianças
atingidas pelo Zika Vírus viola garantias constitucionais dessa população, aponta PFDC

DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
A busca por assegurar o imperativo constitucional da participação democrática
e do controle social das políticas públicas também marcou a atuação da PFDC ao
longo do período.

Tentativa de desmontes
aNortear políticas públicas e contribuir no controle democrático da atuação governa-

mental em áreas como saúde, educação, assistência social, promoção da igualdade e
proteção da dignidade humana. Esse é o papel central dos conselhos de direitos – instrumentos instituídos pelo Estado brasileiro a partir do imperativo constitucional de assegurar a participação social como mecanismo para fortalecer o regime democrático e
o controle da gestão pública.

aA missão desses colegiados foi destacada pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, em audiência pública realizada em abril de 2019 pela Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM).

aO diálogo foi convocado em razão da extinção e esvaziamento na atuação de conse-

lhos e comissões vinculados a diferentes órgãos do governo. Ao longo do último ano,
esses órgãos vêm enfrentando dificuldades para o devido exercício de suas funções. Em
alguns casos, foram feitas nomeações questionáveis. Em outros, regras foram alteradas ou
o próprio colegiado foi extinto.

aEssa é a situação, por exemplo, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Con-

sea), extinto por meio da Medida Provisória 870/2019, publicada pelo governo federal
em janeiro de 2019. Criado na década de 1990, o Consea tinha como missão atuar na
formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e
nutricional.

aHá também tentativa de obstrução no efetivo funcionamento do Mecanismo Na-

cional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e do próprio Comitê Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), ambos administrativamente vinculados ao Ministério dos Direitos Humanos.

aAo longo do período, a sociedade brasileira também enfrentou a desconfiguração no

propósito da Comissão de Anistia, por meio da nova composição de membros – que
passou a incluir militares e pessoas com manifesta atuação contrária às competências do
órgão – além da tentativa de desconfigurar a atuação do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança (Conanda).

Comitê de
Prevenção à Tortura
aEm 2016 a PFDC cobrou do governo federal celeridade na composição do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), um dos órgãos que integram o Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O colegiado é composto por representantes de movimentos sociais, entidades da sociedade civil, representações de classe e
instituições de ensino e pesquisa e tem como objetivo contribuir para o enfrentamento
a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes em instituições de privação de liberdade
– tais como locais de permanência para idosos, hospitais psiquiátricos, unidades socioeducativas, delegacias e penitenciárias.

Riscos no funcionamento do
Sistema de Prevenção à Tortura
aAs ameaças quanto ao adequado funcionamento do Sistema de Prevenção à Tortura se manti-

veram ao longo do período. Em 2018, organizações da sociedade civil que integram o Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura estiveram na sede da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão para alertar sobre a demora na posse das entidades eleitas para a nova
composição do órgão, que é parte integrante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado pela Lei Federal Nº 12.847/2013.

aA lista das organizações eleitas para integrar o CNPCT nos próximos dois anos já havia sido apre-

sentada ao Ministério dos Direitos dos Direitos Humanos, mas houve demora na nomeação e posse das referidas entidades, colocando em risco o próprio funcionamento do Sistema que, em
conjunto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, tem como missão
monitorar estabelecimentos de privação de liberdade em todo o país. Diante da situação, a Procuradoria solicitou esclarecimentos ao Ministério dos Direitos Humanos. A nomeação do Comitê
ocorreu dias depois.

Conselho Nacional das Cidades
aEm 2017, um decreto presidencial (Nº 9.076) extinguiu competências do Conselho Nacional das
Cidades, alterou sua composição e ainda retirou da Conferência Nacional a delegação para eleger
os membros do colegiado, permitindo que o próximo conselho seja integralmente indicado pelo
governo. Além dessas alterações, o decreto adiou para 2019 a realização da 6ª Conferência Nacional
das Cidades – que deveria acontecer ainda em 2017.

aPara assegurar o que determina a legislação brasileira acerca da gestão democrática da política
urbana, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão enviou ao Ministério das Cidades uma
recomendação para que fossem prorrogados os mandatos dos atuais integrantes do Conselho
Nacional das Cidades (ConCidades). O pedido é para que a prorrogação fosse automática, até a realização da próxima Conferência Nacional das Cidades – ocasião em que, de acordo com a legislação,
devem ser escolhidos os próximos conselheiros.

aA PFDC também pediu que o ministro das Cidades esclarecesse as razões que levaram a pas-

ta a adiar para 2019 a realização da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Prevista no Estatuto
das Cidades (Lei 10.257/2001), a conferência deveria acontecer em junho de 2017, mas um decreto
presidencial publicado adiou sua realização para daqui a dois anos – embora mais 1.300 cidades em
todo o País já tivessem realizado as etapas municipais da Conferência, assim como alguns estados.
Na solicitação, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão destaca que a Conferência das Cidades constitui instrumento fundamental de gestão democrática da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

aEm maio de 2018, a Procuradoria da República no DF ingressou com duas ações civis públicas

para o restabelecimento dos mandatos dos Conselheiros-Gestores representantes da sociedade civil,
bem como a retomada dos trabalhos do Conselho e das conferências. As ações estão em andamento. Em paralelo, a PFDC seguiu monitorando os trabalhos do Conselho e, recentemente, em razão
de mudanças ministeriais feitas pelo governo, questionou ao então Ministro do Desenvolvimento
Regional sobre a implantação do novo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, criado em
substituição ao ConCidades, e consequente retomada das conferências nacionais. Também tem sido
objeto de cobrança da PFDC o cumprimento pelo Ministério do relatório de Avaliação – Conselho
das Cidades, da Controladoria-Geral da União.

Composição da Comissão de Anistia
aMudanças

na composição da Comissão de Anistia motivaram a PFDC a recomendar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) revogar a Portaria nº 378/2019,
que designou a nova composição do colegiado. A normativa inclui entre os membros do grupo militares de carreira e pessoas com manifesta atuação contrária às competências da Comissão de Anistia, à concessão de reparação e à instauração da Comissão Nacional da Verdade.

aDe acordo com o documento encaminhado pela PFDC, a presença de integrantes das Forças
Armadas em comissões com esse propósito tem o potencial de gerar visão distorcida no pro-

cesso integral de resgate da memória oficial. Em razão do não cumprimento da recomendação pelo Ministério, o caso foi remetido à Procuradoria da República no Distrito Federal, que ingressou com a Ação Civil Pública 1011312-09.2019.4.01.3400, ainda em trâmite.

aAs alterações na composição da Comissão de Anistia também foram tema discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), da Câmara dos Deputados,
durante a qual a procuradora Deborah Duprat questionou a revisão das decisões da Comissão
de Anistia por corpo jurídico da União, cuja atribuição é essencialmente a defesa do patrimônio
público, em descompasso com a obrigação do Estado de ressarcir as vítimas.

Conferência Nacional de Educação

a Também no que se refere à participação social na construção de políticas públicas na área, a
PFDC pediu ao ministro da Educação esclarecimentos após publicação de um decreto, em 2017,
no qual anunciava modificações na realização da próxima Conferência Nacional de Educação. No
documento encaminhado ao ministro, a Procuradoria cobra informações sobre a ausência de
data para a realização da Conferência e também sobre como a pasta pretende compatibilizar
os prazos de realização das etapas estaduais e distritais com a Conferência Nacional. A PFDC
destaca ainda que já externou ao Ministério da Educação, por meio de ofício, preocupação sobre a
realização da Conae durante o período eleitoral. O documento também solicitava ao MEC que, por
essa razão, a Conferência fosse realizada ainda no primeiro semestre de 2018.

Reuniões do CNAS
aEm fevereiro de 2017, após integrantes do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
denunciarem à PFDC decisão do Ministério do Desenvolvimento Social de suspender a realização das reuniões do Conselho, a Procuradoria solicitou à pasta a retomada imediata das
reuniões. O Ministério havia alegado ausência de empresa para compra de passagens para suspender as plenárias do órgão – criado por lei para a coordenação da Política Nacional de Assistência Social.
aEntre as atribuições legais do CNAS está normatizar e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social; apreciar e aprovar a respectiva proposta orçamentária; aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e o
Distrito Federal; acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o
desempenho dos programas e projetos aprovados; estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os
programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social.

Incidência para atuação no Judiciário
Garantia de funcionamento do Conanda
aEm 2019, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou à Procuradoria da República no Distrito
Federal uma Representação sugerindo o ajuizamento de ação civil pública para garantir o regular funcionamento
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança (Conanda). A PFDC apontou que os problemas vão desde o adiamento da posse dos integrantes do Conselho, a irregularidades na convocação e realização de suas assembleias
ordinárias, assim como a falta do suporte, principalmente financeiro, por parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direito Humanos – ao qual o colegiado está vinculado. Para a PFDC, esse conjunto de fatores tem comprometido o funcionamento de toda a política nacional de atendimento aos direitos da criança e do adolescente,
violando o princípio constitucional de absoluta prioridade desse grupo populacional.
Medida cautelar
aAlém do ajuizamento da ação pela Procuradoria da República no DF, a proteção aos marcos de atuação do
colegiado também foram asseguradas por uma medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal para
suspender os efeitos do decreto presidencial nº 10.003/2019, que pretendia alterar a composição, a estrutura e
o funcionamento do Conanda.
Decreto marcado por inconstitucionalidades
aA inconstitucionalidade do decreto havia sido defendida em uma nota pública assinada pela PFDC em conjunto
com o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG). No documento, a Procuradoria apontava que o decreto era
marcado por ilegalidades e inconstitucionalidades, e tinha a evidente intenção de reduzir o caráter democrático do
Conselho, além de fragilizar sua capacidade de cumprir as funções constitucionais a ele atribuídas.

Lei de Acesso à Informação

Atuação da Conatrae

a Outra frente de atuação da Procuradoria esteve na proteção à Lei de Acesso à Informação

aA Procuradoria também defendeu a participação da Comissão Nacional para a Erradicação
do Trabalho Escravo (Conatrae) no grupo de trabalho criado pelo governo federal para analisar
as regras relativas à publicação do cadastro de empregadores flagrados utilizando mão de
obra análoga à escravidão – mais conhecido como lista suja do trabalho escravo.

(LAI). Em fevereiro de 2019, foi publicado decreto presidencial que promoveu alterações na
regulamentação dessa legislação para ampliar o número de pessoas autorizadas a decidir sobre
o sigilo de dados públicos. Para a PFDC a medida viola a Constituição Federal, pois afronta princípios legais de participação, transparência e controle da gestão pública, entre outros aspectos.
O decreto 9.690/19 estabeleceu novas regras acerca da delegação de competência para classificação de informações em grau reservado, secreto e ultrassecreto. Com a medida, mais de mil
servidores, inclusive comissionados, poderiam ser autorizados a conferir sigilo a documentos
públicos – o que contraria a concepção própria da Lei, fundamentada no imperativo constitucional da democracia participativa, do controle da gestão pública e do acesso aos documentos
que integram o patrimônio cultural brasileiro.

aDiante dessas violações, a PFDC encaminhou à então procuradora-geral da República, Ra-

quel Dodge, representação solicitando que fosse analisada a possibilidade de se apresentar ao
Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade do Decreto nº 9.690/2019, no trecho
em que alterava a Lei de Acesso à Informação. No entanto, em fevereiro daquele ano a própria
Câmara dos Deputados derrubou o decreto que alterava a LAI, fazendo com que o governo
federal desistisse da medida.

Respeito à escolha
da comunidade escolar

aEm ofício encaminhado em março de 2017 ao Ministério do Trabalho e Emprego, a PFDC
destacou que o grupo de trabalho criado pelo governo para debater o tema traz como
integrantes apenas representantes do próprio Ministério. No documento, a PFDC ressaltou
que a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo foi criada pelo Decreto nº
31/2003 com a função de coordenar e avaliar a implementação das ações previstas no Plano
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, entre outras medidas. Nesse sentido, questionou o quais serão os mecanismos adotados pelo governo federal para permitir a interação entre a Comissão e o GT, ou mesmo se as instituições que integram a Conatrae seriam
convidadas a participar das reuniões do grupo.
CONTRA O MONITORAMENTO DE ONGS
Em janeiro de 2019, a decisão do recém-empossado governo federal de “supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar” a atuação de organizações da sociedade civil no Brasil
foi considerada inconstitucional pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que
encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação para que a medida fosse levada à análise do Supremo Tribunal Federal.

aAinda no campo do respeito à democracia participativa no âmbito das instituições de en-

De acordo com a PFDC, a norma editada no dia 1º de janeiro infringia, direta e expressamente, os dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a criação de
associações sociais no Brasil independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no funcionamento dessas instituições.

aEm abril de 2020, a PFDC questionou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre o

“A participação social é um imperativo constitucional que tem em conta o fortalecimento
do regime democrático e da democracia participativa, além de orientar políticas públicas
para que se desenvolvam em um ambiente de pluralismo e diversidade, assim como para
assegurar o controle da gestão pública”, destacou a PFDC.

sino, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão esteve atenta ao descumprimento, pelo
Ministério da Educação, do resultado de eleições para reitoria em Institutos Federais de
Educação em diferentes cidades do país.
descumprimento dos resultados decorrentes das eleições realizadas pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte e também em Santa Catarina. Para
as duas instituições, foram publicadas no Diário Oficial da União portarias na quais, ao invés dos
nomes eleitos, são indicados reitores temporários.

aA eleição para o cargo de reitor nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em
todo o Brasil conta com a participação de alunos, professores e servidores técnico-administrativos dos campi e da reitoria.

A medida gerou forte reação social, inclusive com ajuizamento de ação de inconstitucionalidade pelo partido Rede Sustentabilidade. Em fevereiro, o Planalto recuou e decidiu
alterar esse trecho da medida provisória, estabelecendo ao governo somente as funções
de “acompanhar as ações, os resultados e verificar o cumprimento da legislação”.

a A PFDC já havia atuado nesse sentido em dezembro de 2019, quando cobrou o MEC sobre a
demora na posse da nova reitora do Instituto Federal da Bahia. O processo eleitoral que elegeu a docente para ocupar a função no período de 2019 a 2023 foi realizado em 13 de dezembro
de 2018, ocasião na qual a professora obteve um percentual de 32,2% de votos válidos. Entretanto, passados 12 meses do pleito, Luzia Mota ainda não assumiu a reitoria do Instituto. Após
a cobrança da Procuradoria, o MEC finalmente deu posse à escolhida pela comunidade escolar.

Diálogo com o Incra
a Ainda no que se refere à garantia de espaços de interlocução, em fevereiro de 2019 a PFDC

recomendou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a imediata
revogação de orientações emitidas pelo órgão para que fosse suspenso o diálogo com
movimentos do campo. No documento, a PFDC recomenda à Ouvidoria Agrária Nacional e às
Superintendências Regionais do Incra que sejam tornadas sem efeito as orientações contidas
em um memorando no qual o Instituto instrui chefes de divisão em todo o país a não atenderem
entidades ou representantes “que não possuam personalidade jurídica”. O memorando também
orienta as unidades a não prestarem atendimento ao que o órgão denomina como “invasores
de terra”.

aDe acordo com a Procuradoria, a instrução traz uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades, visto ser papel da Ouvidoria Agrária Nacional atuar como espaço administrativo de
interlocução, mediação e resolução de conflitos sociais no campo. Após a incidência da PFDC, o
Incra publicou nova portaria adequando o regramento na área.

Exigências BNDES
a Em fevereiro de 2020, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou à presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) esclarecimentos
quanto a uma declaração que estaria sendo exigida a organizações da sociedade civil responsáveis pela execução de projetos apoiados financeiramente pela instituição, sob a suposta pena de não liberação de parcelas futuras de recursos já pactuados.
a No ofício ao presidente do BNDES, a Procuradoria aponta a total incompatibilidade das
solicitações com o texto constitucional, que assegura liberdade plena de associação como direito fundamental – e que tem a cidadania e o pluralismo político como fundamentos do Estado
democrático de direito. “O que implica necessariamente a possibilidade de filiação a partido
político e de participação em sua estrutura decisória de forma livre e autônoma”.
a

Após informações prestadas pelo BNDES, o caso foi encaminhado à Procuradoria da República no Rio de Janeiro – que expediu Recomendação para que o órgão se eximisse de
impor tais condições às organizações da sociedade civil destinatárias dos futuros repasses. O
Banco informou ao Ministério Público Federal que dará cumprimento aos termos da Recomendação, se abstendo de exigir tais declarações dos beneficiários das operações do BNDES como
requisitos para os próximos repasses.

Informativos Publicados
01 jul: PFDC rechaça ação da PM que prendeu
jovens por criticar corporação nas redes sociais

05 set: PFDC acompanha audiência de custódia de
jovens detidos em manifestação contra governo

27 jul: PFDC solicita informações à Secretaria de
Segurança Pública do Pará sobre curso de intervenções em movimentos sociais

06 set: MPF irá monitorar conduta de forças policiais durante manifestações

04 set: Manifesto em defesa de ativista condenada
por mostrar seios

20 set: Limite constitucional na atuação das Forças
Armadas

18 set: Ameaça ao direito de protesto é tema de
audiência pública com participação da PFDC

28 set: ONU lança publicação com diretrizes para a
proteção de atores sociais durante manifestações

07 fev: PFDC solicita ao ministro Osmar Terra
retomada das reuniões do Conselho Nacional de
Assistência Social

16 mai: Direito constitucional à manifestação é
defendido em audiência pública com participação
da PFDC

10 set: Em nota, PFDC chama atenção para aumento da violência na política e propagação do discurso de ódio

08 fev: Organizações da sociedade civil: últimos dias
para inscrição da sociedade civil no processo seletivo
do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

21 jun: Em seminário no Paraná, PFDC debate
democracia e liberdade de manifestação

29 nov: PFDC participa de audiência pública para
discutir crimes motivados por intolerância política

30 jan: PFDC defende inconstitucionalidade de
MP que criou monitoramento governamental de
organizações sociais no Brasil

11 abr: Em audiência pública, PFDC destaca papel
dos conselhos de direitos na condução de políticas
públicas

07 ago: Direito à manifestação: PFDC solicita ao
governo do DF medidas para assegurar realização
da Marcha das Margaridas

04 abr: PFDC pede providências ao Ministério do
Meio Ambiente para assegurar participação social
no Conama

23 abr: Ministro da Justiça extrapola competências
ao autorizar uso da Força Nacional em manutenção
da ordem pública, destaca PFDC

13 ago: “Portaria que autoriza uso da Força Nacional durante manifestações em Brasília viola a
legislação”, aponta PFDC

2016

14 set: Direito de protesto e de organização social
01 jun: Crime de desacato: Pedido de inconstitucionalidade é apresentado ao procurador-geral
28 jun: PFDC solicita a GSI esclarecimentos sobre
monitoramento de movimentos sociais

2019

2018

2017

10 mai: Descriminalização do desacato em debate
16 ago: PFDC recomenda a Ministério das Cidades
prorrogação imediata de mandatos do Conselho
Nacional das Cidades

15 set: Liberdade de expressão, de manifestação e
de reunião são direitos prima facie assegurados na
Constituição
26 out: PFDC pede ao MEC esclarecimentos sobre
pedido de identificação de estudantes que ocupam

e protestos
11 out: Publicação da ONU com diretrizes para a
observação de protestos sociais já está disponível

DIREITO À COMUNICAÇÃO
E ACESSO À INFORMAÇÃO
A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece que todos têm direito à liberdade de opinião
e expressão, bem como de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios
– um desafio ainda ser efetivamente alcançado.

Empresa Brasil de Comunicação
aA fim de assegurar uma comunicação pública pautada pela diversidade, pelo caráter
educativo e pela promoção de direitos humanos, a Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão mobilizou esforços para garantir o desenho constitucional que fundamenta o funcionamento da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A empresa foi criada pela Lei Nº 11.652/2008 com o expressão de um sistema de comunicação livre de interferência econômica ou governamental, conforme determina o artigo 223 da Constituição
Federal e nos moldes adotados pelas principais democracias no mundo.

aEmbora aparada na Constituição, um dos primeiros atos do então presidente Michel

Temer ao assumir o cargo, em 2016, foi o envio ao Congresso Nacional da Medida Provisória Nº 744/2016, que propunha alterações estruturais no modelo de atuação da EBC.

aA fragilização do modelo de comunicação pública expresso na Constituição Federal
brasileira também foi tema, inclusive, de uma visita à PFDC do relator especial para a
Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos (OEA), Edison Lanza.

aA fim de subsidiar os parlamentares acerca da gravidade da proposição, a Procuradoria

Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou uma nota técnica ao Congresso Nacional.
O documento trazia uma análise, sob os aspectos formal e material, acerca da inconstitucionalidade da referida MP e de seus impactos na autonomia e na possibilidade de a EBC
realizar suas funções institucionais de forma independente do governo e do mercado.

aJá transformada na Lei 13.417/2017, a medida provocou modificações estruturais na

Empresa Brasil de Comunicação, a partir da extinção do Conselho Curador da empresa,
do fim do mandato de seu diretor-presidente e do controle do Conselho de Administração – que passou a estar diretamente vinculado ao Poder Executivo.

aDiante da clara violação aos princípios constitucionais que marcam o caráter demo-

crático do sistema público de comunicação no Brasil, a PFDC encaminhou, em 2018, à
então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, uma representação para que a lei
que alterou a EBC tivesse a inconstitucionalidade analisada pelo Supremo Tribunal
Federal. No documento, a PFDC alertava que as modificações impostas pela Lei Nº 13.417
resultarão em grave retrocesso social em matéria de direitos fundamentais – tanto na liberdade de expressão e de imprensa quanto no caráter democrático que deve existir no
sistema público de comunicação social.
PEDIDO À JUSTIÇA
Em abril de 2019, mais uma medida colocou sob risco o efetivo funcionamento da EBC, com a publicação de uma portaria que estabelecia a unificação da programação das emissoras TV Brasil e TV Nacional, que passaram
a ser apresentadas em um único canal – violando o modelo de complementariedade dos sistemas público e estatal de comunicação previsto na
Constituição Federal. A PFDC cobrou esclarecimentos ao órgão e, diante da
inconsistência das respostas, encaminhou o caso à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que ingressou com uma ação judicial para garantir
a separação entre a TV Brasil e o canal do Executivo.

Política de Classificação Indicativa
aAinda

no campo do direito à comunicação, a Procuradoria também mobilizou esforços
para a proteção do direito de crianças e adolescentes, por meio da política de classificação
indicativa de conteúdos audiovisuais. É que em 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 2404, que tratava da classificação indicativa de conteúdos de rádio e TV, declarando
inconstitucional a expressão “em horário diverso do autorizado”, que consta no artigo 254 do
Estatuto da Criança e do Adolescente. O dispositivo previa pena de multa às emissoras que
exibissem conteúdos fora do horário autorizado pela classifi cação indicativa.

aEm nota técnica encaminhada a Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão em todo

o país, o Grupo de Trabalho da PFDC sobre Direito à Comunicação destacou que a declaração
de inconstitucionalidade do dispositivo do ECA apenas impede a incidência das penalidades
de multa e de suspensão da programação da emissora, não afetando todo o arcabouço legislativo relativo à responsabilização por eventuais abusos ou danos decorrentes da exibição de
conteúdo inadequado em horário destinado ao público infanto-juvenil.

aA defesa dessa política pública – que busca informar pais e responsáveis sobre conteúdos
que podem não ser recomendados a determinadas faixas etárias – também esteve em nota
pública assinada com outras 50 instituições, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e entidades ligadas à proteção dos direitos humanos. A manifestação contrapôs
declarações feitas pelo Ministério da Justiça na qual o órgão critica o Sistema de Classificação
Indicativa no Brasil. O assunto também foi pauta de reunião convocada pela PFDC em abril de
2018 e que reuniu especialistas e organizações de proteção à infância e ao direito à comunicação para diálogo com representantes do Ministério da Justiça. No encontro, a importância
da classificação indicativa de conteúdos audiovisuais para a proteção dos direitos de crianças
e adolescentes.

Dados do IBGE

aAinda no que se refere ao acesso à informação, em 2019 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

anunciou
a redução no número de perguntas a serem aplicadas no Censo 2020, excluindo questões detalhadas acerca de temas
como fontes de renda, formação escolar, custos de aluguel e inúmeros bens de consumo.

aPreocupada com a qualidade dos dados a serem obtidos pelo levantamento e, consequentemente, dos impactos nos

subsídios à implementação de políticas públicas, a PFDC pediu esclarecimentos ao órgão. Em ofício à presidente do IBGE, a
Procuradoria solicitou informações acerca do percentual de corte aplicado ao orçamento inicialmente estimado para
a realização do Censo 2020, além da repercussão do referido corte nos propósitos que orientam o levantamento
censitário.

aRealizado a cada dez anos, o Censo Demográfico constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população brasileira. O levantamento subsidia o planejamento e a execução de políticas públicas em área
como educação, saúde e habitação, além de permitir avaliar a abrangência dessas iniciativas.

Denúncias de censura
aEm outubro de 2019 pediu esclarecimentos à

Fundação Nacional de Artes (Funarte) sobre critérios adotados na seleção
de espetáculos que compõem a programação do espaço, e se procedem denúncias de que estaria censurando a exibição
de obras de cunho político.

aO pedido de informações foi motivado por notícia veiculada pela imprensa segundo a qual a então coordenadora da

Funarte SP, Maria Ester Moreira, teria sido exonerada do cargo após se opor a veto a um espetáculo previsto para ser exibido
no Complexo Cultural da Fundação. Na ocasião, um conjunto de 19 entidades da área artística chegou a encaminhar à Presidência da Funarte uma carta acerca do episódio e na qual indicam que o espetáculo vetado seria a peça RES PUBLICA 2023,
do grupo Motosserra Perfumada, e cuja estreia estava prevista para outubro de 2019, na Funarte SP. O próprio grupo chegou
a publicar uma carta-denúncia em que trata da questão.

aDe acordo com esses documentos, o veto teria sido um “filtro” de censura imposto pela Fundação em razão de a peça ter
QUEM CONTROLA A MÍDIA NO BRASIL
Em junho de 2018, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão sediou o lançamento do estudo “Quem Controla a Mídia no Brasil”, levantamento realizado pelo
Coletivo Intervozes, a partir de um projeto da organização Repórteres Sem Fronteiras. O estudo aponta que o modelo de funcionamento da comunicação no Brasil
viola diretrizes da Constituição Federal e traz graves impactos para a diversidade e o
efetivo exercício da democracia no País.
Restrições ao pluralismo de vozes, concessões públicas nas mãos de parlamentares,
oligopólios e monopólios na propriedade e no controle dos meios de comunicação
são alguns dos problemas identificados no estudo, encaminhado a membros do
MPF em todo o país e que segue disponível no site da PFDC.

Lei de Acesso à Informação
aOutra frente de atuação da Procuradoria esteve na proteção à Lei de Acesso à Informação

(LAI). Em fevereiro de 2019, foi publicado decreto presidencial que promoveu alterações na
regulamentação dessa legislação para ampliar o número de pessoas autorizadas a decidir
sobre o sigilo de dados públicos. Para a PFDC a medida viola a Constituição Federal, pois
afronta princípios legais de participação, transparência e controle da gestão pública,
entre outros aspectos.

aO decreto 9.690/19 estabeleceu novas regras acerca da delegação de competência para

classificação de informações em grau reservado, secreto e ultrassecreto. Com a medida, mais
de mil servidores, inclusive comissionados, poderiam ser autorizados a conferir sigilo a documentos públicos – o que contraria a concepção própria da Lei, fundamentada no imperativo
constitucional da democracia participativa, do controle da gestão pública e do acesso aos
documentos que integram o patrimônio cultural brasileiro.

aDiante dessas violações, a PFDC encaminhou à então procuradora-geral da República, Ra-

quel Dodge, representação solicitando que fosse analisada a possibilidade de se apresentar
ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade do Decreto nº 9.690/2019,
no trecho em que alterava a Lei de Acesso à Informação. No entanto, em fevereiro daquele
ano a própria Câmara dos Deputados derrubou o decreto que alterava a LAI, fazendo com
que o governo federal desistisse da medida.

cunho político crítico e tratar da “triste memória do período ditatorial”. O espetáculo RES PUBLICA 2023 foi eleito o 4º melhor
texto inscrito na Mostra Dramaturgia em Pequenos Formatos do Centro Cultural São Paulo (CCSP) e faz remissão a um Brasil
Tropical Fascista em 2023, como hipótese de um futuro duro aos artistas, gays, travestis, prostitutas, imigrantes e adictos.

aNo pedido de esclarecimentos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão destaca que a Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação.

DE OLHO NOS POLICIALESCOS
A fim de contribuir para a atuação do Ministério Público Federal diante de violações de direitos humanos nos
meios de comunicação, em 2017 a PFDC encaminhou a Procuradorias da República de dez estados brasileiros
dados coletados por um estudo que identifica violações de direitos em programas de rádio e TV em diferentes
cidades brasileiras.
A pesquisa foi realizada pela ANDI Comunicação e Direitos e contou com apoio da PFDC. O monitoramento foi
realizado junto a 28 programas “policialescos” de rádio e televisão e revelou a ocorrência de 4,5 mil violações
de direitos e mais de 15,7 mil infrações a leis brasileiras e a acordos multilaterais ratificados pelo Brasil. São práticas como desrespeito à presunção de inocência; incitação ao crime, à violência, à desobediência às leis ou às
decisões judiciárias; exposição indevida de pessoas e famílias; discurso de ódio e preconceito; identificação de
adolescentes em conflito com a lei; violação do direito ao silêncio; tortura psicológica e tratamento desumano
ou degradante.
Com a mobilização, o Ministério Público Federal na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, no Mato Grosso do
Sul, no Pará, no Paraná, em Pernambuco e em São Paulo instauraram procedimentos para analisar a questão.
No Distrito Federal, por exemplo, foram realizadas reuniões com instituições do poder público e da sociedade
civil para debater a possibilidade de alterar a regulamentação que trata das violações de direitos humanos em
programas de rádio e televisão, bem como os tipos de sanções previstas.
Em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público expediu recomendações a três empresas de radiodifusão para
que se abstenham de expor detidos e vítimas a escárnio, menosprezo, ridicularização e qualquer outra forma
de divulgação ofensiva a sua dignidade”.
No Rio de Janeiro, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão expediu Recomendação para que a Rádio
Difusora de Barra do Piraí, em seu programa “Gato Preto”, suspendesse a veiculação de expressões que violam
direitos humanos. Em acordo firmado com o MPF, a rádio se comprometeu a deixar de veicular em seus programas expressões discriminatórias contra grupos minoritários e a disponibilizar, por seis semanas, programação
de uma hora voltada à defesa dos direitos humanos.

2016

Informativos Publicados
06 jun: Publicidade dirigida à criança é tema de
dialogo com Instituto Alana

07 jul: “PFDC dará apoio incondicional à manutenção do modelo de comunicação pública da EBC”

26 set: PFDC se reúne com relator da OEA para
Liberdade de Expressão

13 jun: PFDC defende atuação jurisdicional na
proteção dos direitos humanos

29 ago: Políticos não podem ter participação em
empresas de radiodifusão, diz PGR

17 jun: Direito à Comunicação é tema de reunião
com organizações da sociedade civil

16-set: PFDC participa do lançamento de plataforma para denúncias de violações de direitos humanos na mídia

05 out: Classificação indicativa: “decisão do STF
não impede responsabilização judicial de emissoras de TV”, destaca PFDC

01 jul: PFDC rechaça ação da PM que prendeu
jovens por criticar corporação nas redes sociais

2017

06 fev: Dia da Internet Segura: MPF apoia mobilização mundial para uso seguro e cidadão da internet
09 fev: Dia da Internet Segura: MPF investe em
educação para prevenir violações de direitos humanos na rede

2019

2018

11 abr: MPF atua para coibir violações de direitos
humanos nos meios de comunicação

23 set: Radiodifusão comunitária é tema de audiência pública em Porto Alegre

07 out: Garantia do modelo de comunicação pública da EBC

08 mar: UNESCO abre inscrições para curso “Marco Jurídico Internacional da Liberdade de Expressão, Acesso à Informação Pública e Proteção de Jornalistas”

25 ago: Ministério Público pela Educação Digital
nas Escolas realiza oficina em Sergipe

05 mai: PFDC se reúne com equipe do FNDE para
acompanhar ações pactuadas em Termo de Cooperação Técnica firmado em 2015
23 mai: Parecer defende inconstitucionalidade na
posse de meios de comunicação por políticos

31 jan: Pesquisa sobre proprietários de mídia é
lançada em Brasília

06 fev: Dia da Internet Segura: MPF apoia mobilização mundial para uso seguro e cidadão da internet

05 fev: Levantamento identifica violações à legislação no funcionamento dos meios de comunicação
no Brasil

11 abr: MPF atua para coibir violações de direitos
humanos nos meios de comunicação

16-abr: PFDC pede explicações sobre unificação de
canais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
29-abr: Especialistas discutem uso consciente da
internet para a prevenção de violências nos ambientes virtuais

06 out: Plataforma online reúne dados sobre atuação do MPF no direito à comunicação

13 abr: PFDC participa de debate sobre direitos

12-jun: PFDC participa de lançamento de pesquisa
que revela a publicidade como estratégia de financiamento dos programas policialescos
02-out: Após denúncias, PFDC pede esclarecimentos à Funarte sobre critérios adotados na
seleção de espetáculos

21 set: Lei 13.417/2017 – Modificou modelo de
comunicação pública da EBC

07 out: MP nº 744/16 PFDC defende inconstitucionalidade de MP que alterou a Empresa Brasil de
Comunicação
31-out: Projeto MP pela Educação Digital nas Escolas dá inicio à 2ª fase
06-dez: MPF e sociedade civil ampliam articulação
na defesa do direito à comunicação

06 dez: UNESCO abre inscrições para 4ª edição do
curso “Marco Jurídico Internacional da Liberdade
de Expressão, Acesso à Informação Pública e Proteção de Jornalistas”

10 out: Proteção de diretos na Política de classificação indicativa

autorais para rádios comunitárias
25 abr: Diálogo no MPF destaca importância da
classificação indicativa de conteúdos audiovisuais
23 mai: Parecer defende inconstitucionalidade na
posse de meios de comunicação por políticos

21 set: PFDC pede à procuradora-geral que apresente ao STF ação pela inconstitucionalidade de lei que
modificou a Empresa Brasil de Comunicação
10 out: PFDC assina nota pública em defesa da
política de classificação indicativa

DIREITO À MEMÓRIA
E À VERDADE
A preservação da memória e o resgate da verdade sobre as graves violações a direitos humanos
ocorridas no Brasil durante a ditadura civil-militar mobilizaram a atuação da PFDC. O foco esteve na
promoção da Justiça, na reparação coletiva e na reforma dos aparatos de segurança do Estado.

Comemorações ao Golpe de 64
aO desrespeito ao Estado Democrático de Direito na celebração a um golpe de Estado e

a um regime ditatorial que resultou em violações sistemáticas aos direitos humanos levou
a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a lançar, em 2019, uma nota pública em
que se posiciona acerca da recomendação feita pela Presidência da República para que
seja comemorado o aniversário de 55 anos do golpe de Estado de 1964 no Brasil, no dia
31 de março.

aNo documento, a PFDC destacou que o ato se reveste de enorme gravidade constitucional, visto que o golpe de Estado de 1964, sem nenhuma possibilidade de dúvida ou de revisionismo histórico, foi um rompimento violento e antidemocrático da
ordem constitucional.

a“Se repetida nos tempos atuais, a conduta das forças militares e civis que promoveram

o golpe seria caracterizada como o crime inafiançável e imprescritível de atentado contra
a ordem constitucional e o Estado Democrático previsto no artigo 5°, inciso XLIV, da Constituição de 1988”, destacou a PFDC.

aAlém do posicionamento público emitido pela Procuradoria, brigadas, grupamentos,

comandos especiais, academias militares das forças armadas e outras unidades que integram Comandos Militares em todo o país receberam recomendação do Ministério
Público Federal para que se abstivessem de promover ou tomar parte de qualquer
manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31 de março de 1964.

aEm ação coordenada reunindo Procuradorias da República em pelo menos 19 estados

e Distrito Federal, o Ministério Público Federal também solicitou às unidades militares a
adoção de providências para que seus subordinados sigam essa orientação, e que sejam
adotadas medidas para identificação de eventuais atos e de seus participantes – com fins
de aplicação de punições disciplinares, bem como, comunicação ao MPF para a adoção
das providências cabíveis.

COMANDOS MILITARES
A Recomendação acionou comandos militares de todas as regiões do país e estabeleceu prazo de 48 horas para que fossem informadas ao MPF as medidas adotadas
para o cumprimento das orientações ou as razões para o seu não acatamento. No
documento, as Procuradorias da República destacam que as Forças Armadas – constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica – são instituições nacionais
permanentes e regulares, destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes
constitucionais, não devendo tomar parte em disputas ou manifestações políticas,
em respeito ao princípio democrático e ao pluralismo de ideias que regem o Estado
brasileiro.

Funcionamento da Comissão de Anistia

Memorial da Anistia

aOutra importante frente de atuação esteve nas políticas de reparação às vítimas, especial-

aA busca por trazer a verdade dos fatos e a preservação da memória sobre as graves viola-

mente por meio do devido funcionamento da Comissão de Anistia. Criada em 2002 pela Lei
nº 10.559, a Comissão tem competência para analisar e julgar pedidos de reparação daqueles
que foram perseguidos políticos, entre os anos de 1946 e 1988, abrangendo o período da
última ditadura civil-militar, iniciada em 1964, além de implementar políticas de reparação
integral, incluindo pagamentos de reparação material e individual e ações de cunho imaterial
e coletivo, como resgate da memória, busca da verdade, apoio psicológico e ações educativas.

aEm outubro de 2017, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão encaminhou ao Ministério

da Justiça e Segurança Pública ofício no qual solicita esclarecimentos acerca de possível
interferência no funcionamento da Comissão. De acordo com denúncias feitas à PFDC,
os trabalhos estariam sofrendo interferências externas, acarretando retrocessos nessa política pública de reparação integral.

aApós diligências e reuniões com gestores da Comissão de Anistia e com representantes

dos anistiados, em março de 2018 a PFDC decidiu encaminhar à Procuradoria da República
no Distrito Federal cópia do procedimento que foi instaurado ainda em 2016 para apurar
denúncias de retrocessos no funcionamento da Comissão de Anistia. No pedido feito à PRDF,
a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicita a análise acerca da existência de elementos para providências judiciais ou extrajudiciais sobre supostas violações no efetivo
funcionamento da Comissão. Diante da solicitação, foi instaurado um Inquérito Civil Público
para a apuração da questão.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA
Mudanças na composição da Comissão de Anistia motivaram a PFDC a recomendar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) revogar a Portaria nº 378/2019,
que designou a nova composição do colegiado. A normativa inclui entre os membros do grupo
militares de carreira e pessoas com manifesta atuação contrária às competências da Comissão de Anistia, à concessão de reparação e à instauração da Comissão Nacional da Verdade.
De acordo com o documento encaminhado pela PFDC, a presença de integrantes das Forças Armadas em comissões com esse propósito tem o potencial de gerar visão distorcida
no processo integral de resgate da memória oficial. Em razão do não cumprimento da recomendação pelo Ministério, o caso foi remetido à Procuradoria da República no Distrito Federal, que ingressou com a Ação Civil Pública 1011312-09.2019.4.01.3400, ainda em trâmite.
As alterações na composição da Comissão de Anistia também foram tema discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), da Câmara dos Deputados, durante a qual a procuradora Deborah Duprat questionou a revisão das decisões da
Comissão de Anistia por corpo jurídico da União, cuja atribuição é essencialmente a defesa do
patrimônio público, em descompasso com a obrigação do Estado de ressarcir as vítimas.

Documento CIA
aEm maio de 2018, a revelação de um documento do Departamento de Estado do governo
dos Estados Unidos trouxe novas evidências de que o regime militar no Brasil foi responsável por crimes contra a humanidade. Descoberto por um pesquisador brasileiro, o memorando do então diretor da Central Intelligence Agency (CIA) ao secretário de Estado daquele
país, datado de 11 de abril de 1974, aponta que o então presidente do Brasil recém-empossado, general Ernesto Geisel, orientou o chefe do Centro de Informações do Exército, general
João Batista Figueiredo a continuar com a política de execução extrajudicial de opositores à
ditadura militar.

aDiante da gravidade da revelação, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – em
conjunto com a Câmara Criminal do Ministério Público Federal – lançou nota pública em que
reforça o entendimento já explicitado pelo MPF e pela Comissão Nacional da Verdade
acerca da responsabilidade do regime militar em mortes políticas no período. No posicionamento, a PFDC defende que o Supremo Tribunal Federal deve promover o diálogo de
sua decisão na ADPF nº 153 (Lei de Anistia) com o direito internacional e, sobretudo, com a
decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund – a qual, em 2010,
declarou a invalidade da Lei de Anistia para casos de graves violações aos direitos humanos.

ções ocorridas no período também levou a PFDC a lançar uma nota pública acerca da operação “Esperança Equilibrista”, deflagrada em dezembro de 2017 pela Polícia Federal para
investigar supostos desvios de recursos públicos, na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), destinados à implantação do “Memorial da Anistia Política do Brasil”. A obra de construção do Memorial está paralisada em razão de investigação que apura indícios de desvio
de recursos, com a condução coerctiva pela Polícia Federal do reitor da UFMG, sua vice, além
de ex-vice-reitoras,e do presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).

aNo posicionamento, a PFDC critica o uso exagerado de medidas coercitivas, especialmente

no ambiente da academia, a qual goza de autonomia constitucional. A PFDC destaca que embora repudie o uso indevido de recursos públicos em qualquer hipótese, a implementação
do Memorial da Anistia Política constitui parte da política pública de justiça de transição e sua conclusão é indispensável para a preservação da memória sobre as graves violações aos direitos humanos perpetradas durante a ditadura militar no Brasil e a resistência
que milhares de cidadãos ofereceram ao autoritarismo no País.

Limites na atuação das Forças Armadas
aOs limites constitucionais na atuação das Forças Armadas brasileiras em um regime de-

mocrático também mereceram destaque na atuação da PFDC. Em nota pública divulgada em
setembro de 2017, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão esclareceu que, de acordo
com o Direito à Memória e à Verdade e com a Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas são integral e plenamente subordinadas ao poder civil.

aA nota pública foi lançada após circular na imprensa brasileira a informação de que o então

general do Exército Antônio Hamilton Mourão teria declarado que uma intervenção militar
poderia ser adotada no Brasil caso o poder Judiciário “não solucionasse o problema político”,
em referência à crise política vivenciada no País. “Nem mesmo em situações de exceção constitucional, como o Estado de Sítio ou o Estado de Defesa, as Forças Armadas podem assumir
um papel fora de seus limites constitucionais”, destaca o documento.

ROTEIRO DE ATUAÇÃO
A fim de auxiliar a atuação do Ministério Público Federal em investigações cíveis de
violações de direitos humanos durante a ditadura, em 2017 o Grupo de Trabalho
da PFDC sobre Direto à Memória e à Verdade lançou dois novos roteiros. As publicações têm como base as experiências institucionais do MPF na área ao longo dos
últimos anos e buscam auxiliar nas providências cíveis em duas frentes de atuação:
ajuizamento de ação civil pública para responsabilização de agentes envolvidos na
repressão; e adoção de providências junto ao governo federal para a localização de
corpos de desaparecidos políticos.
Além de atender recomendações do Relatório da Comissão Nacional da Verdade,
publicado em 2014, as medidas buscam dar cumprimento à decisão de 2010 da
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no caso Gomes Lund versus Brasil
(Guerrilha do Araguaia).

Vozes do Silêncio
aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também apoiou o Movimento Vozes do Si-

lêncio contra a Violência de Estado, iniciativa da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, do Núcleo Memória, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e do Instituto
Vladimir Herzog.

aA estratégia busca preservar a memória e revelar a verdade para evitar que se repitam as

violações de direitos humanos cometidas durante o período ditatorial e garantir que novos
episódios não ocorram frente ao atual contexto político.

aEntre as ações do coletivo no ano de 2019 foi lançado um manifesto que apresenta demandas prioritárias a órgãos executivos, legislativos e integrantes do sistema de Justiça, cobrando

providências para a reparação de danos e a adoção de estratégias para evitar a repetição do
passado violento.

aAlém de requerer a reafirmação do compromisso com a democracia, a participação social

nas decisões públicas e o não retrocesso nos direitos sociais, econômicos, culturais, civis e políticos, o coletivo solicita o respeito às decisões de tribunais internacionais de direitos humanos;
a punição de agentes públicos responsáveis por graves violações; a revisão dos critérios de
militarização das funções policiais e da formação de agentes públicos; e a adoção de medidas
para a reversão dos índices de mortalidade violenta das populações indígena, negra e pobre.

Tombamento da Casa da Morte
a Em junho de 2019, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ofício ao

prefeito de Petrópolis (RJ) a fim de reiterar apoio ao pedido de tombamento do local onde
funcionou a “Casa da Morte”, no município fluminense. O posicionamento também foi encaminhado a todos os integrantes do Conselho Municipal de Tombamento Histórico, Cultural
e Artístico do Município de Petrópolis, que é responsável pela análise do pedido, feito em
outubro de 2017.

aNo texto, a PFDC destaca o valor histórico decorrente do uso da localidade como centro

de tortura, execução e desaparecimento forçado de dissidentes políticos à ditadura militar no
Brasil. Para a Procuradoria, a preservação da memória sobre essa parte da história brasileira atua na construção de pontes entre um passado de repressão autoritária e a consolidação de um Estado Democrático de Direito.

aA atuação da PFDC soma-se a outras iniciativas do Ministério Público Federal para a trans-

formação do local em um memorial, de modo a dar a devida dimensão aos acontecimentos
do passado, não só como forma de reparação às vítimas, mas especialmente para permitir o
conhecimento dos fatos e o reconhecimento de sua gravidade e consequência para a sociedade e o Estado. Em dezembro, a Casa da Morte foi, finalmente tombada e transformada em
patrimônio para preservar o valor histórico e a memória do imóvel. Em janeiro de 2020, a 20ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anulou o tombamento por entender
que houve problemas formais no processo de votação realizada pelo Conselho Municipal de
Tombamento Histórico Cultura e Artístico (CMTHCA).

Lançamento do site Justiça de Transição
a A iniciativa foi realizada numa parceria entre a Procuradoria Federal dos Direitos do Cida-

dão, a 2ªCCR, a 6ªCCR e a Escola Superior do Ministério Público (ESMPU) e marcou o lançamento do site “Justiça de Transição”, plataforma desenvolvida pelo Ministério Público Federal
e que reúne documentos e acervo histórico da atuação na área.

a O site traz informações em quatro eixos de navegação: temático (que conta a história da
atuação do MPF dividida por cinco grandes temas: Justiça de Transição, Memória e Verdade,
Criminal, Povos Indígenas e Atuação da PGR); cronológico, com uma linha do tempo relacionando as iniciativas do MPF às demais iniciativas de Justiça de Transição no Brasil; documental, com tabelas que dão acesso direto aos dados judiciais e às peças iniciais de todas as ações
penais (denúncias) e cíveis (ações civis públicas), e multimídia, com fotos, entrevistas em vídeo e acesso para todas as publicações do MPF sobre o tema, além de links para o relatório
da CNV e para os sites da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP),
Comissão de Anistia e para o site do projeto Brasil: Nunca Mais – Digit@l. E

Pelo fim de homenagem a torturadores
a Em 2018 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou a universidades e Insti-

tutos Federais de Educação de todo o Brasil que informassem sobre a existência de homenagens a quaisquer dos 377 autores de graves violações de direitos humanos praticados
durante a ditadura no país e já identificados no Relatório Final da Comissão Nacional da
Verdade.

aA solicitação foi feita a mais de cem instituições públicas de ensino superior, nas 27 Unida-

des da Federação. No ofício, a PFDC pede que os estabelecimentos apontem a existência de
títulos honoríficos, nomes de prédios, salas, espaços, ruas, praças ou logradouros dos campi
que façam alusão a pessoas responsáveis direta ou indiretamente pela prática de tortura e
assassinatos cometidos durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985.

aA medida busca cumprir a obrigação do Estado brasileiro em garantir o direito de co-

nhecer a verdade sobre crimes e outras violações de direitos, bem como meios para a
construção e preservação da memória histórica.

aEm 2010, em sua sentença ao Brasil no caso Gomes Lund – que trata da Guerrilha do Ara-

guaia –, a Corte Interamericana de Direitos Humanos apontou que a privação ao acesso à
verdade dos fatos é uma forma de tratamento cruel e desumano e que o Estado brasileiro é
responsável pela violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão, pela afetação
do direito a buscar e a receber informação, bem como o de conhecer a verdade sobre as violações praticadas durante a ditadura.

2018

2017

2016

Informativos Publicados
06 jul: Memória e verdade sobre a escravidão é
tema de encontro com a PFDC

30 nov: Informações sobre o funcionamento da
Comissão de Anistia

23 out: PFDC participa de debate sobre Justiça de
Transição promovido pela Universidade de Oxford

07 dez: Em defesa do Memorial da Anistia Política
em MG

16 fev: MPF seleciona artigos científicos sobre Justiça de Transição e Direito à Memória e à Verdade

06 jul: PFDC quer identificar universidades e institutos federais que homenageiam perpetradores de
crimes na ditadura

31 ago: Ato sobre os 39 anos da Lei da Anistia
aponta fragilidades na garantia do direito à memória, verdade e reparação

16 jul: PFDC participa de missão em busca de informações sobre mortos e desaparecidos políticos na
região do Araguaia

06 set: PFDC apoia pedido de tombamento da Casa
da Morte, em Petrópolis (RJ)

27 mar: MPF recomenda a comandos militares em
todo o Brasil que se abstenham de comemorações
ao golpe de Estado de 64

05 jul: Vozes do Silêncio: organizações lançam
Movimento contra a impunidade e a violência
praticada por agentes do Estado

23 ago: PFDC reitera solicitação para que governo
esclareça composição da Comissão sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos

04 abr: PFDC recomenda revogação da portaria
que nomeou militares entre os conselheiros da
Comissão de Anistia

30 jul: “Chefe de Estado não pode manter sob sigilo informações sobre paradeiro de desaparecido
político”, aponta PFDC

27 ago: Em seminário sobre os 40 anos da Lei de
Anistia, PFDC destaca desafios na justiça de transição no Brasil

31 mai: Comissão do Estado brasileiro oficializa
perseguição política como causa das mortes de
vítimas da ditadura

07 ago: MPF pede ao governo esclarecimentos
acerca de composição da Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos

01 out: MPF pede à Justiça anulação do decreto
que alterou composição da Comissão sobre Mortos
e Desaparecidos Políticos

21 jun: “Vozes do Silêncio”: organizações lançam
movimento contra a violência do Estado

20 ago: MPF pede ao governo federal explicações
sobre descontinuidade na implementação do
Memorial da Anistia

01 out: MPF entra na Justiça para obrigar União a
concluir construção do Memorial da Anistia Política

11 mai: PFDC e Câmara Criminal lançam nota pública sobre documento da CIA que confirma crimes
da ditadura brasileira

2019

31 jan: Simpósio marca 20 anos do Ministério
Público Federal na justiça de transição
11 fev: Simpósio em SP marca 20 anos do Ministério Público Federal na promoção da justiça de
transição
26 mar: Dia Internacional do Direito à Verdade:
PFDC participa de sessão solene no Congresso
Nacional
26 mar: PFDC contesta recomendação de festejos
ao Golpe de 64

2020

14 dez: Roteiros de atuação para investigações de
violações de direitos durante a ditadura

23 mai: Caso Herzog é discutido em audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos

20 jan: PFDC defende responsabilização de secretário de Cultura e anulação de atos no período em
que Alvim coordenou o órgão
07 abr: PFDC sugere adoção de protocolos sobre
sepultamentos para evitar contingente de desaparecidos após pandemia da covid-19

6 mai: Diante de apologia a crimes contra a
humanidade, PFDC pede responsabilização
de chefe da Comunicação do governo

04 dez: Encontro nacional reúne familiares de
mortos e desaparecidos políticos

DIREITO À EDUCAÇÃO

A defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, conforme assegura a Constituição Federal
de 1988, também pautou a atuação da PFDC ao longo do último quadriênio. O enfoque esteve no
fortalecimento da autonomia, bem como na democratização no acesso ao ensino.

Piso nacional do magistério
aAtentas à defesa do direito à educação, em junho de 2019 mais de cem Procuradorias

da República em todo o Brasil participaram de uma ação coordenada pela PFDC para identificar como está o cumprimento da lei federal que determina remuneração mínima
para os profissionais da educação básica – o chamado piso nacional do magistério.

aEssa legislação estabelece um piso salarial a ser aplicado nacionalmente para os pro-

fissionais que atuam na educação básica pública, o que abrange desde atividades de
docência e suporte pedagógico, a funções como direção, administração, orientação e
coordenação educacionais. A mobilização resultou em mais de 190 procedimentos,
instaurados em unidades do MPF em 23 estados da Federação com o objetivo de monitorar o respeito à remuneração abaixo da qual a União, os Estados, o Distrito Federal e

Direito à educação escolar
aOutra importante medida esteve na suspensão de uma orientação que havia sido

emitida pelo governo federal para que Conselhos Tutelares em todo o Brasil deixassem de cumprir o que estabelece a legislação acerca de crianças e adolescentes mantidas fora de instituições de ensino regular.

aEmbora exista amplo normativo acerca do direito de meninos e meninas à educação

escolar, em maio a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente determinou que crianças e adolescentes educados em casa – o chamado homeschooling – não
mais deveriam ser identificados pelo Conselho Tutelar como se estivessem em situação de
abandono intelectual. A PFDC alertou que a medida violava o que estabelece o Estatuto
da Criança e do Adolescente, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e solicitou sua imediata revogação. Após a atuação da Procuradoria, a Secretaria dos Direitos
da Criança voltou atrás e decidiu revogar a medida. Em ofício-circular aos Conselhos
Tutelares, a pasta informou o cancelamento da orientação sobre homeschooling e
admitiu a necessidade de respeito ao melhor interesse da criança.

ENEM
Em maio de 2017 um acordo firmado entre a PFDC e o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio – possibilitou que candidatos do Enem que tiveram
problemas na isenção da taxa de inscrição pudessem fazer pedidos de nova análise
da situação. O termo de ajustamento de conduta teve como foco o compromisso
de disponibilização de vista da prova de redação, de caráter pedagógico, a todos
os participantes do Exame no prazo de 90 dias a contar da divulgação do resultado,
bem como garantir a acessibilidade integral a todas as pessoas com deficiência para
a realização do Enem.

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Outro destaque dessa atuação articulada está no “Dia D em Defesa da Educação”, quando a
PFDC e as 27 Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão se mobilizaram diante do bloqueio orçamentário imposto pelo Ministério da Educação a universidades e institutos federais
de ensino, impactando o adequado funcionamento dessas instituições.
A iniciativa envolveu 79 unidades do MPF em todo o Brasil e resultou em mais de 90 procedimentos e 30 ações civis públicas para suspender os efeitos dos dois decretos presidenciais publicados em abril e que determinavam o bloqueio de 30% dos recursos da União para despesas
discricionárias de estabelecimentos de ensino, além da exoneração de cargos e de funções.
A ação coordenada alcançou importantes resultados. A Justiça Federal já havia acatado solicitações do MPF sobre o tema em oito estados quando, em setembro, o MEC anunciou que iria
desbloquear metade da verba então congelada. Em outubro, a pasta determinou o descontingenciamento dos valores que ainda estavam pendentes, regularizando o repasse de recursos
a essas instituições.
Ainda sobre o tema, a PFDC também apontou que o “bloqueio” de 30% dos recursos imposto
pelo Ministério da Educação a instituições federais de ensino superior é inconstitucional, pois
fere o princípio da separação de Poderes e a autonomia universitária na sua tríplice vertente: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O posicionamento
foi encaminhado em maio à Procuradoria-Geral da República como subsídio à manifestação
que o órgão deverá apresentar nas várias ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal
para questionar a validade da medida. No documento, a PFDC destaca que o chamado “corte”
de recursos realizado pelo MEC recaiu sobre ações orçamentárias específicas, com ênfase nos
grupos das despesas investimentos e custeio – gerando impactos diversos nas universidades.

Escolha de dirigentes de ensino
aA defesa da gestão democrática do ensino, inclusive no processo de escolha dos dirigentes
de universidades e institutos federais, também foi uma marca da gestão PFDC no período.

aEm agosto de 2019, a PFDC cobrou do Ministério da Educação esclarecimentos quanto à

nomeação de um servidor de fora do quadro para o cargo de diretor-geral pro tempore do
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) Celso Suckow da Fonseca, no Rio de Janeiro/RJ. O MEC havia nomeado Maurício Aires Vieira para o posto, embora o designado não
seja docente pertencente ao quadro de pessoal ativo permanente daquela instituição de ensino – que havia passado por processo eleitoral para a definição de sua Diretoria Geral no período de 2019 a 2023. Em outubro, o servidor foi substituído por Marcelo de Sousa Nogueira.

aEm

dezembro do mesmo ano, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também
atuou para assegurar a posse professora Luzia Mota no cargo de reitora do Instituto Federal da Bahia. O processo eleitoral que elegeu a docente para a função no período de 2019 a
2023 foi realizado em dezembro de 2018. Entretanto, passados 12 meses do pleito, Luzia Mota
ainda não havia assumido a reitoria do Instituto. Em ofício ao Ministério da Educação, a PFDC
deu prazo de cinco dias para que o ministro esclarecesse os motivos para a demora na posse,
visto que a Lei 11.892/2008 não previa a possibilidade de designação de reitor pro tempore.
No dia 31, o MEC finalmente nomeou a docente para o posto, cumprimento a escolha feita
com a participação de alunos, professores e servidores técnico-administrativos.

aEm 2020, novamente a PFDC foi demanda a atuar na questão, depois que o Ministério da

Educação nomeou para a reitoria dos Institutos Federais de Educação em Santa Catarina e
no Rio Grande do Norte dois servidores que sequer concorreram ao pleito – contrariando
escolha realizada pela comunidade escolar.

aO debate também esteve no Congresso Nacional depois que o governo federal publicou

uma Medida Provisória para alterar a escolha de dirigentes de instituições de ensino. Diante
da gravidade da medida – que pode por fim a modelo de participação social aplicado há mais
de 20 anos – a PFDC encaminhou uma nota técnica fim de subsidiar a análise dos parlamentares sobre a questão.

O documento aponta que, ao alterar o processo de escolha dos dirigentes das universidades
federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II, medida tem impacto sobre o princípio
da gestão democrática da educação, assegurado pela Constituição Federal – o que demandaria um debate que é incompatível com a urgência de tramitação de uma medida provisória.

Autonomia universitária
aOutro destaque está na defesa feita pela da autonomia universitária na definição de conteúdos
de disciplinas acadêmicas. Nos primeiros meses de 2018, o Ministério Público Federal passou a receber pedidos de investigação acerca da constitucionalidade de cursos oferecidos em universidades
públicas de todo o país sobre o “golpe de 2016”, que faz referência ao processo de impeachment
sofrido pela presidente Dilma Roussef. Em documento encaminhado a procuradores que atuam na
área da cidadania, a PFDC destacou que cercear a discussão de determinados assuntos, no ambiente escolar, afeta a gestão democrática do ensino público, além de contrariar os princípios
constitucionais conformadores da educação brasileira - dentre os quais, as liberdades constitucionais de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

Contra coação de docentes
aDiante de denúncias sobre coação de professores em sala de aula e no âmbito de suas atividades

acadêmicas, Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nas cinco regiões do país instauraram procedimentos para acompanhar práticas que possam representar assédio moral ou outras
arbitrariedades contra professores. A iniciativa integrou uma ação coordenada pela PFDC e
que, além das Procuradorias dos Direitos do Cidadão, também mobilizou instituições parceiras como Ministérios Públicos Estaduais, Defensoria Pública da União, Defensorias Públicas
do Estado e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Por meio da ação coordenada,
instituições públicas de educação básica e superior em todo o país receberam Recomendação para
que não permitissem ações arbitrárias contra professores. Até o momento, 57 recomendações já
foram encaminhadas a unidades de ensino em todo o país.

aCasos de assédio e outras formas de ação arbitrária contra professores, pesquisadores e estu-

dantes de ensino superior também passaram a ser sistematizados e a contar com um canal próprio
para o registro de denúncias junto ao Ministério Público Federal. A medida faz parte de um termo
de cooperação firmado com entidades nacionais de educação superior que representam cerca
de seis mil professores, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação em todo o
Brasil. O objetivo da iniciativa é proteger e dar garantias à liberdade docente, à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, expressar e divulgar o pensamento – seja em artigos, pareceres, relatórios,
laudos, aulas e demais atividades acadêmicas.

DIAGNÓSTICO SOBRE COTAS RACIAIS NO ENSINO
A fim de subsidiar análise da política de acesso ao ensino superior por meio de cotas raciais, em
2019 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou à Secretaria Nacional de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos informações sobre o acompanhamento feito pelo órgão quanto à execução da política afirmativa de cotas raciais em universidades e institutos federais de todo o país. Também
foram solicitados dados acerca do modo de avaliação e do diagnóstico que o órgão tem efetuado para a análise dessa política.
O pedido tem como base as atribuições previstas na Lei 12.711/2012, que estabelece, em seu
artigo 6º, que o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial serão responsáveis pelo acompanhamento e pela avaliação do programa de
cotas raciais para acesso ao ensino superior.
A Lei 12.711/2012 também determina que, até 2022, seja promovida a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas.
Também nessa perspectiva, a PFDC pediu a 63 Universidades e a 41 Institutos Federais de Ensino Superior em todo o Brasil informações acerca da implementação da política de cotas nesses
estabelecimentos de ensino. O pedido é para que sejam informados dados acerca do número
de vagas instituídas para esse segmento desde 2014 e quantos alunos foram inscritos, aprovados e chamados pelo sistema de cotas raciais.

aFoi também para fazer enfrentamento às tentativas de cerceamento da liberdade de ensino que

a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão apoiou a elaboração de um Manual de Defesa contra
a Censura nas Escolas. A publicação foi elaborada por um conjunto de 60 entidades, entre organizações da sociedade civil, confederações de trabalhadoras e trabalhadores da educação, instituições
científicas, educadores e pesquisadores. A publicação reúne estratégias político-pedagógicas e
jurídicas para que os professores e demais profissionais do ensino possam exercer suas funções de maneira autônoma, com base nos princípios expressos na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

aAtenta a esse cenário, em outubro de 2018, no contexto pré-eleitoral, a Procuradoria Federal dos

Direitos do Cidadão lançou uma Nota Pública na qual condenou as ações da Justiça Eleitoral que
determinaram a busca e a apreensão de panfletos e materiais de campanha em universidades, além
de proibir aulas com temática eleitoral e reuniões e assembleias de natureza política. As operações
foram realizadas pela justiça em mais de 20 instituições públicas e federais de ensino e algumas
delas com a presença da Polícia Federal.

aEm seu posicionamento, a PFDC apontou como potencialmente incompatíveis com o regime

constitucional democrático iniciativas voltadas a impedir a comunidade discente e docente
de universidades de manifestar livremente seu entendimento sobre questões da vida pública
no país. De acordo com a Procuradoria, a interpretação de dizeres “Direito UFF Antifascista”, “Marielle Franco presente”, “Ditadura nunca mais. Luís Paulo vive” – como sendo uma forma de propaganda
eleitoral transborda os limites da razoabilidade e compromete o arcabouço constitucional da liberdade de manifestação e de cátedra, bem como de expressão do pensamento e intelectual. Ainda de
acordo com a PFDC, a proteção ao correto processo eleitoral deve se concretizar em diálogo e respeito aos direitos fundamentais da liberdade de expressão do pensamento, da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação – conforme estabelece a Constituição Federal.

Participação social nas políticas educacionais
aA necessidade de assegurar o controle social das políticas de educação também esteve na con-

testação da portaria publicada em 2017 pelo Ministério da Educação alterando a composição
do Fórum Nacional de Educação. Com o novo texto da portaria, ficaram excluídas do colegiado
entidades representativas de diversos segmentos sociais, além de conceder à figura do ministro a
atribuição por decidir quem ingressa e sai da composição ativa do fórum. Inicialmente, a PFDC encaminhou ao ministro da Educação recomendação para que a Portaria MEC Nº 577/2017 fosse revogada. Como não obteve resposta, o MPF ajuizou Ação Civil Pública sobre o tema.

a Ainda no que se refere à participação social na construção de políticas públicas na área, a PFDC

pediu ao ministro da Educação esclarecimentos após publicação de um decreto, em 2017, no
qual anunciava modificações na realização da próxima Conferência Nacional de Educação. No
documento encaminhado ao ministro, a Procuradoria cobra informações sobre a ausência de data
para a realização da Conferência e também sobre como a pasta pretende compatibilizar os prazos
de realização das etapas estaduais e distritais com a Conferência Nacional. A PFDC destaca ainda
que já externou ao Ministério da Educação, por meio de ofício, preocupação sobre a realização da
Conae durante o período eleitoral. O documento também solicitava ao MEC que, por essa razão, a
Conferência fosse realizada ainda no primeiro semestre de 2018.

Exame do SISU
aEm 2019, diante das inconsistências na correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a
PFDC solicitou ao Ministério da Educação a suspensão de inscrições para o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) até que as falhas sejam corrigidas.

aO pedido buscou evitar que as inconsistências na correção do Enem, já admitidas pelo MEC, viessem a prejudicar milhares de estudantes que participariam do SiSu – utilizado para o acesso dos
estudantes a instituições públicas de ensino superior de todo país.

a

Além da solicitação ao MEC, a Procuradoria também pediu ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que informasse os motivos que geraram as inconsis-

tências na correção das provas do Enem.
aEm conjunto com a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Minas Gerais, a PFDC também encaminhou Recomendação ao governo para suspensão das inscrições e alteração do calendário do SiSU 2020. O pedido é para que adiamento ocorra até que realizada nova conferência
dos gabaritos de todos os candidatos que compareceram ao Enem 2019, de forma a garantir a idoneidade do exame
aA Recomendação também estabelece que, após a nova publicação do resultado, todos os candidatos sejam oficialmente comunicados da abertura de prazo para solicitação de verificação de
eventuais inconsistências. O Inep deve ainda apresentar resposta formal, em prazo razoável, a todos
os pedidos de correção/apuração, com retificação da nota final, se for o caso.
aAs notas individuais das 3.935.237 pessoas que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio 2019
foram anunciadas pelo Inep em 17 de janeiro. No dia seguinte, começaram a surgir relatos de estudantes questionando os resultados disponibilizados pelo site do Instituto. Com o volume de queixas, o Ministério da Educação admitiu falha em parte das provas corrigidas e anunciou que os alunos
teriam até as 10h do dia 20 para comunicar à pasta problemas na correção do exame.

Incidência para atuação no Judiciário
Reforma do Ensino Médio
aEm 2016, a decisão do Governo Federal de apresentar uma reforma do ensino médio por meio de uma Medida Provisória esteve foi apontada pela PFDC como ataque ao princípio constitucional da gestão democrática e
à construção participativa das políticas educacionais e da juventude. Além de uma nota pública lançada assim
que o governo anunciou a intenção de promover essas alterações, a PFDC também encaminhou à Procuradoria
Geral da República, elementos para subsidiar parecer na Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramitava no
Supremo Tribunal Federal contra a então Medida Provisória 746/2016.
aNo documento, a PFDC destacou que a reforma do ensino médio constituía uma necessidade real, mas que
não poderia ser concretizada por meio de medida provisória, visto que a Constituição Federal determina que o
uso desse instrumento se restringe a questões de urgência e relevância, o que não se aplicava à questão. Em
consonância à tese defendida pela PFDC, a PGR encaminhou ao Supremo parecer pela inconstitucionalidade da
MP do Ensino Médio. Em sua manifestação, o Ministério Público defendeu que a Medida Provisória, em razão de
seu próprio rito abreviado, não é instrumento adequado para reformas estruturais em políticas públicas, menos
ainda em esfera crucial para o desenvolvimento do país, como é a educação. (ADIN ainda aguarda análise do
Supremo ou já vigora?)
Inconstitucionalidade de lei paulista
aA proteção do direito à educação também esteve na defesa de recursos públicos para a área. Em 2017, por
exemplo, atendendo a proposição feita pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão, a Procuradoria Geral da República, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma Ação de Inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar Nº 1.010/ 2007, do estado de São Paulo. A legislação autoriza o governo paulista a computar nos pisos
constitucionais relacionados à saúde e à educação os valores dos benefícios previdenciários pagos a inativos
– violando os arts. 22 e 212 da Constituição Federal. A ação aguarda julgamento da Corte.
Valorização do profissional de educação
aOutro pedido de inconstitucionalidade apresentado pela PFDC na defesa do direito à educação trata da interpretação de artigos da Lei federal 9.637, de 15 de maio de 1998, e da Lei goiana 15.503, de 28 de dezembro de 2005. Em
representação feita à Procuradoria Geral da República em novembro de 2017, a PFDC pediu a análise da legislação,
destacando que a valorização do profissional da educação é requisito para a plena realização desse direito e que
a Constituição Federal estabeleceu os parâmetros para tanto: plano de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, e piso salarial profissional nacional.
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Informativos Publicados
22 jul: PL nº 867/15 “PL que institui Escola sem
Partido é inconstitucional”, defende PFDC
15 ago: “Financiamento público é núcleo central
dos direitos à saúde e à educação”, destaca PFDC

29 nov: Saúde e educação: ADI contra lei paulista
que viola investimentos mínimos na área
12 dez: Ocupações nas escolas: pelo direito à
educação

15 dez: Desocupações de escolas em SP: Subsídios
para ação no Supremo Tribunal Federal que julgará
medida

21 fev: Escola Sem Partido é tema de debate, nesta
terça, com participação da PFDC

28 mar: PFDC solicita esclarecimento sobre realização da Conferência Nacional de Educação em 2018

25 mai: Acordo com Inep concede prazo para candidatos do Enem isentos de taxa

10 out: Educação: PFDC participa de seminário que
destaca diversidade e equidade

23 fev: PFDC reafirma inconstitucionalidade do
projeto Escola Sem Partido

05 mai: PFDC se reúne com equipe do FNDE para
acompanhar ações pactuadas em Termo de Cooperação Técnica firmado em 2015

16 jun: Atendendo PFDC, MPF questiona leis contra debate de gênero nas escolas

09 nov: PFDC aponta inconstitucionalidade em
legislação que ofende o princípio da valorização
dos profissionais de educação

14 mar: Diretrizes orientam atuação do Ministério
Público quanto à não discriminação e ao pluralismo de ideias no ambiente escolar

21 mar: PFDC pede ao Sesi esclarecimentos sobre
recolhimento de livro que aborda histórias de
princesas negras

2018

03 out: Reforma do Ensino médio: Subsídios ao
parecer do procurador-geral pela inconstitucionalidade da proposta

14 dez: PFDC quer inconstitucionalidade de leis
municipais que proíbem discussão de gênero

31 out: Projeto MP pela Educação Digital nas Escolas dá inicio à 2ª fase

23 mar: PFDC destaca decisão do Supremo que
suspende “Lei da Mordaça” em Alagoas

23 mar: Educação, Direitos Humanos e Prevenção é
tema de projeto com participação da PFDC
02 abr: Sesi informa correção de irregularidade e
Procuradoria arquiva procedimento sobre substituição de livro com histórias de princesas negras

09 mai: Realização da Conferência Nacional de
Educação

16 jun: “Escola Sem Partido”: PFDC pede ao governo brasileiro informações sobre resposta a comunicado da ONU

11 mai: MPF pede imediata revogação de portaria que altera composição do Fórum Nacional de
Educação

05 set: MPF pede à Justiça suspensão de efeitos do
decreto presidencial que alterou o Fórum Nacional
de Educação

27 nov: Implementação do Projeto Escola sem
Partido em três municípios brasileiros

03 mai: PFDC defende autonomia universitária na
definição de conteúdos de disciplinas acadêmicas

31 out: PFDC e Andifes discutem medidas para
assegurar políticas de cotas nas universidades
brasileiras

11 dez: Projeto de educação em direitos humanos
realizado com apoio da PFDC encerra primeiro ano
de atividades

07 ago: PFDC quer assegurar bolsa permanência a
estudantes cotistas
08 ago: PFDC quer inconstitucionalidade de lei em
Petrolina/PE que proíbe debate sobre diversidade
e educação sexual

09 nov: Lei 9.637/2016 – Ofensa ao princípio da
valorização dos profissionais de educação

14 nov: MPF quer fim de ações arbitrárias contra
professores
28 nov: Coletivo de organizações lança manual de
defesa contra a censura nas escolas

26 out: PFDC lança nota pública sobre liberdade de
manifestação em universidades

04 dez: PFDC e associações de ensino firmam cooperação para acompanhar casos de assédio contra
profissionais da educação

01 mar: PFDC defende inconstitucionalidade de lei
paulista que usa recursos da educação para benefício previdenciário

26 abr: Educação em Direitos Humanos: projeto
coloca em debate a construção da identidade na
formação de estudantes

07 jun: Ameaça à liberdade de cátedra é debatida
em audiência pública com a participação da PFDC

cotas raciais no ensino superior e estratégias para
enfrentamento ao racismo

21 mar: Educação pública, gratuita e de qualidade
é tema de reunião entre PFDC e Andifes

26 abr: Adolescentes do projeto Onda realizam
entrevista coletiva com a procuradora federal dos
Direitos do Cidadão

12 jul: Procuradoria recomenda ao governo suspensão imediata de ato que descaracteriza homeschooling como evasão escolar

09 out: MPF pede à Justiça que Ministério da
Educação refaça consulta pública sobre o Future-se
observando normas legais

27 ago: MEC tem cinco dias para esclarecer ao
Ministério Público Federal nomeação feita para
diretoria do Cefet no RJ

09 out: MPF recomenda ao Ministério da Educação
suspender autorização para funcionamento de
novos cursos EAD na área da saúde

02 set: Governo comete improbidade ao orientar
Conselhos Tutelares a não enquadrar homeschooling como evasão escolar, defende PFDC

11 nov: MPF apresenta balanço de ação coordenada que tratou do bloqueio orçamentário imposto
pelo MEC a universidades e institutos

06 set: Após atuação da Procuradoria, Ministério
revoga orientação a Conselhos Tutelares e crianças não poderão permanecer fora de sistema de
ensino

18 nov: Projeto “Cidadania e Democracia desde a
Escola” promove cerimônia para marcar encerramento das atividades em 2019

05 abr: PFDC participa de debate sobre violência
com estudantes do Paranoá

21 mar: PFDC pede ao Inep explicações sobre
comissão que pretende fiscalizar conteúdo das
provas do Enem

2019

09 nov: PFDC participa de audiência pública sobre
assédio e violência sexual nas universidades do DF

19 set: Esclarecimentos sobre riscos de reforma do

17 mar: Fundeb atualiza Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação

25 mar: PFDC solicita ao governo informações
sobre decisão judicial que deve impactar financiamento da educação básica no Brasil
26 mar: Conselho Nacional de Educação não deve
revogar parecer que subsidia investimento na
educação básica, recomenda PFDC
03 abr: PFDC pede novos esclarecimentos ao Inep
sobre comissão que pretende fiscalizar conteúdos
do Enem
22 abr: PFDC contesta projeto de lei que pretende acabar com cotas raciais para acesso ao ensino superior

2020

ensino por meio de medida provisória

08 mai: PFDC participa de debate sobre contingenciamento orçamentário imposto às universidades
federais
15 mai: “Bloqueio imposto pelo MEC a instituições
de ensino é inconstitucional”, aponta Procuradoria
dos Direitos do Cidadão
15 mai: MPF promove Dia D em Defesa da Educação
23 mai: “Decretos que extingue cargos e que altera
competência para nomeações representarão fim
da autonomia universitária”, aponta PFDC
31 mai: MPF dá prazo de dez dias para que MEC cancele nota em que desautoriza divulgação de protestos

09 set: Em reunião na PFDC, especialistas apontam
preocupação com cortes de recursos e perda da
autonomia universitária
27 set: PFDC solicita ao governo diagnóstico sobre

16 dez: PFDC questiona Ministério da Educação
sobre demora na posse da nova reitora do Instituto
Federal da Bahia
19 dez: No marco dos 30 anos da Andifes, Deborah
Duprat recebe homenagem por atuação em defesa
da educação

20 jan: PFDC pede ao MEC suspensão de inscrições
para o SiSU até que falhas do Enem sejam solucionadas

23 jan: PFDC recebe representantes da UNE e da
UBES para tratar sobre problemas na correção das
provas do Enem

03 mar: MP que altera escolha de dirigentes de
instituições de ensino viola princípio da gestão
democrática, aponta PFDC

16 abr: Com Enem confirmado durante pandemia,
Ministério deverá informar à PFDC medidas para
acesso igualitário ao ensino

22 jan: MPF envia Recomendação ao governo para
suspensão das inscrições e alteração do calendário
do SiSU 2020

24 jan: MPF pede à Justiça suspensão dos calendários do Sisu, Fies e Prouni

06 mar: PFDC solicita à ministra Tereza Cristina
esclarecimentos quanto ao funcionamento do
Programa de Educação na Reforma Agrária

02 mai: PFDC quer saber como está fiscalização do
Programa Nacional de Alimentação Escolar

DIREITO DE PROTESTO
E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
A reivindicação e o protesto popular são instrumentos legítimos de incidência da
população na vida política da sociedade. Ao longo dos últimos anos, entretanto, no
contexto de aprofundamento da crise política vivenciada no Brasil, intensificou-se no
país processos de criminalização de movimentos sociais e de manifestações públicas.

aO direito de protesto esteve sob ameaça tanto com a aprovação de legislações que co-

locam em risco essas garantias – entre elas, a Lei Antiterrorismo (Nº 13260/2016) e a Lei de
Organizações Criminosas (Nº 12.850/13) –, quanto na repressão à manifestações públicas.

aAtenta a esse cenário, em 2016 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão instau-

rou procedimento para averiguar denúncias de violações de direitos humanos durante protestos sociais. A partir de denúncias recebidas, foram oficiados os governadores de
São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal para que os agentes policiais sob seu comando atuassem sob os parâmetros nacionais e internacionais de
uso moderado e proporcional da força.

aA PFDC também defendeu a legitimidade das ocupações feitas naquele ano por
estudantes em mais de mil escolas em todo o país, que protestavam diante de medidas apresentadas pelo poder público, especialmente quanto à reforma do Ensino Médio e
à emenda que estabeleceu um teto de gastos sociais pelos próximos 20 anos.

aCompreendendo que as ocupações constituem manifestação legítima do exercício
dos direitos constitucionais de reunião e de livre manifestação por parte dos estudantes,
também em 2016 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão lançou nota técnica
ressaltando que as ocupações deveriam ser tratadas como um evento político–constitucional, e não como ato criminoso, sem prejuízo de apuração, administrativa e criminal, no caso de eventuais abusos. A nota foi encaminhada ao ministro da Educação, a
Universidades e a Institutos Federais de todo o País, assim como a membros do Ministério
Público Federal, como subsídio para a atuação na área.

aAinda sobre o tema, a PFDC pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação acerca

de ofício circular no qual o órgão solicitava às unidades de ensino de todo o País a identificação dos estudantes que participavam das ocupações. Em resposta à PFDC, o MEC
negou a procedência do pedido. A ameaça de violações de direitos no âmbito da ocupação das escolas também motivou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a encaminhar à Procuradoria Geral da República subsídios para o parecer que seria apresentado pelo MPF em ação no Supremo Tribunal Federal que trata da legalidade de
documento do governo paulista que dispensava mandados judiciais na reintegração
de posse de imóveis públicos ocupados por manifestações sociais. O documento vinha
sendo utilizado para fundamentar a desocupação de escolas por meio de força policial, e
sem autorização do Poder Judiciário.

GUIA DE ASSISTÊNCIA
A proteção de garantias fundamentais no exercício do direito de protesto também foi
o tema central do guia “Diretrizes para a Observação de Manifestações e Protestos Sociais” – elaborado pelo Escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), em parceria com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e
Defensorias del Pueblo da região. Lançada em 2017, a publicação constitui um guia
de assistência prática a todos que exercem a tarefa de observação de reuniões e ações
coletivas, e tem como objetivo facilitar o processo de verificação do cumprimento de
obrigações e normas internacionais, o monitoramento das circunstâncias que envolvem as manifestações e protestos, bem como a captação de informação, sua revisão e
eventual uso frente a violações aos direitos humanos. O documento apresenta, ainda,
experiências e boas práticas no contexto da América do Sul.

Inconstitucionalidade do crime de desacato

Direito à liberdade de expressão

aEm maio de 2016, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, apresentou ao

a Em fevereiro de 2020, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por seu grupo de trabalho

procurador-geral da República representação pela inconstitucionalidade do artigo 331 do Código
Penal, que trata do crime de desacato. Na proposta de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, a PFDC destacou que a tipificação do crime no ordenamento jurídico brasileiro
é ofensiva à Constituição sob múltiplas perspectivas.

Reforma Agrária, encaminhou à Comissão de Ética da Presidência da República uma Recomendação para que órgãos de toda a Administração Pública Federal e Comissões de Ética que atuam
nesse âmbito sejam orientados quanto à garantia do direito à liberdade de expressão de servidores públicos.

aA Procuradoria ressalta que o chamado crime de desacato compromete o Brasil no cenário in-

aA recomendação foi enviada após notícia do jornal O Estado de S.Paulo segundo a qual uma

ternacional, em razão do não cumprimento de obrigações assumidas em convenções e outros compromissos internacionais. “A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), por exemplo, já
se manifestou a seus Estados parte insistindo na necessidade de revogação das leis de desacato por
sua incompatibilidade com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. O entendimento
também já pautou decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Suprema Corte norte-americana”, ressaltou a PFDC.

Limites na atuação das Forças Armadas
a Os limites constitucionais na atuação das Forças Armadas brasileiras em um regime democrático

servidora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) teria sido coagida por se
pronunciar em uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Marabá (PA) na qual se
discutia a MP 910/2019, que trata sobre regularização fundiária.

aNo documento à Comissão de Ética da Presidência, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cida-

dão destaca que a MP 910/2019 tem suscitado acirrados debates, por seu forte impacto no patrimônio público imobiliário, ambiental e social. A PFDC ressalta que os servidores públicos não estão
impedidos – nem pela Constituição, nem pela Lei 8.112/1990 – a participar de discussões públicas e informar ao público questões fundamentais pertinentes ao assunto em debate.

também mereceram destaque na atuação da PFDC ao longo dessa gestão. Em setembro de 2017,
a Procuradoria lançou nota pública pontuando que, de acordo com a Constituição Federal de
1988, as Forças Armadas são integral e plenamente subordinadas ao poder civil.

Uso da Força Nacional

aO posicionamento foi feito após circular na imprensa brasileira a informação de que o general do

defesa de direitos indígenas e também contra a reforma da Previdência, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na Esplanada dos Ministérios.

Exército e vice-presidente da República, Hamilton Mourão, teria declarado que uma intervenção militar poderia ser adotada no Brasil caso o poder Judiciário “não solucionasse o problema político”, em
referência à crise política vivenciada no País. “Nem mesmo em situações de exceção constitucional,
como o Estado de Sítio ou o Estado de Defesa, as Forças Armadas podem assumir um papel fora de
seus limites constitucionais”, destacou o documento.

a Em setembro de 2018, a PFDC voltou a lançar um posicionamento público para defender a li-

berdade de manifestação do pensamento, inclusive político. A nota condena o ataque à faca sofrido pelo então candidato à presidência Jair Bolsonaro, e destaca os desafios que se impunham à
democracia brasileira diante da espiral de discursos de ódio e de violência nas discussões políticas
no país. No texto, a PFDC ressaltou que, em sua dimensão política, o ataque ao então candidato Jair
Bolsonaro se conecta com o assassinato da vereadora Marielle Franco e os disparos de arma de fogo
contra a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“É fundamental que o novo episódio de violência sirva de divisor de águas sobre a necessidade de
retomada urgente do processo eleitoral e político em um ambiente democrático de respeito
às diferenças e dissidências. A liberdade de manifestação do pensamento, inclusive político, é também um direito humano. Seu exercício exige responsabilidade e não se confunde com a difusão do
ódio e o estímulo ao uso arbitrário da força, tal como estabelece a Constituição Federal e, também,
a Declaração Universal sobre Direitos Humanos e a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos”.

aEm abril de 2019, dias antes da realização de amplas manifestações populares em Brasília, em
Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a medida extrapolou as competências da
pasta, visto ser ilegal e inconstitucional o emprego da Força Nacional em atividade de segurança preventiva, ostensiva ou investigativa por mera solicitação de um ministro de Estado –
salvo, eventualmente, em situações de intervenção federal.

a“Assim, para determinar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em ações genéricas

de preservação da ordem pública e da incolumidade da população, a União depende sempre de
solicitação do governador do estado ou do Distrito Federal”, alertou o órgão do MPF.

aA inconstitucionalidade no uso desse aparato de segurança no âmbito de manifestações

públicas voltou a ser apontada pela PFDC em agosto de 2019, no contexto da realização da
Marcha das Margaridas, na capital federal. Realizada a cada quatro anos, a mobilização constitui a
maior ação organizada na América Latina por mulheres do campo, da floresta e das águas e em 2019
reuniu mais de 60 mil mulheres trabalhadoras rurais de todo o país, com o lema “Margaridas na luta
por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre violência”.

a A fim de assegurar o direito à manifestação do movimento de mulheres, a PFDC também encaminhou ao governador do Distrito Federal um ofício solicitando medidas a ocorrência pacífica
do ato, inclusive quanto a proteção à vida, à incolumidade das pessoas e à garantia do respeito aos
direitos expressivos, especialmente os de reunião e de protesto.

Monitoramento de ONGs
aEm janeiro de 2019, a decisão do governo federal de “supervisionar, coordenar, monitorar e

acompanhar” a atuação de organizações da sociedade civil no Brasil foi considerada inconstitucional pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que encaminhou à Procuradoria-Geral da
República representação para que a medida fosse levada à análise do Supremo Tribunal Federal.

aDe acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a norma editada no dia 1º de

janeiro infringia, direta e expressamente, os dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a criação de associações sociais no Brasil independe de autorização, sendo vedada a
interferência estatal no funcionamento dessas instituições. “A participação social é um imperativo
constitucional que tem em conta o fortalecimento do regime democrático e da democracia participativa, além de orientar políticas públicas para que se desenvolvam em um ambiente de pluralismo
e diversidade, assim como para assegurar o controle da gestão pública”, destacou a PFDC.

aA medida gerou forte reação social, inclusive com ajuizamento de ação de inconstitucionalidade
pelo partido Rede Sustentabilidade. Em fevereiro, o Planalto recuou e decidiu alterar esse trecho
da medida provisória, estabelecendo ao governo somente as funções de “acompanhar as ações, os
resultados e verificar o cumprimento da legislação”.

TEMA EM DEBATE NO CONGRESSO NACIONAL
A PFDC também participou de diálogos públicos acerca da criminalização de movimentos sociais. Em 2016, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão esteve em
Porto Alegre para debater o papel do Ministério Público em assegurar os direitos
constitucionais de protesto e liberdade de expressão. O encontro reuniu mais de 170
defensores de direitos humanos e representantes dos movimentos indígena, quilombola, negro, LGBTI, feminista e secundarista, além da OAB-RS, da Associação de Juízes
pela Democracia e do Movimento de Mães e Pais pela Educação. No Congresso Nacional, a PFDC participou de diversas audiências públicas que debateram o tema. É que
tramitam na Casa mais de 50 projetos de lei que tratam da realização de protestos de
rua no Brasil. A ampla maioria dessas proposições busca impor algum tipo de restrição
ou criminalização do exercício desse direito constitucional.

2019

2018

2017

2016

Informativos Publicados
28 jun: MPF realiza reunião em Porto Alegre sobre criminalização dos movimentos
sociais

27 jul: PFDC solicita informações à Secretaria
de Segurança Pública do Pará sobre curso de
intervenções em movimentos sociais

14 set: PFDC lança nota sobre monitoramento de manifestações públicas

26 out: PFDC pede ao MEC esclarecimentos
sobre pedido de identificação de estudantes que ocupam instituições de ensino

28 jun: PFDC solicita a GSI esclarecimentos sobre monitoramento de movimentos
sociais

05 set: PFDC acompanha audiência de
custódia de jovens detidos em manifestação contra governo

15 set: “Liberdade de expressão, de
manifestação e de reunião são direitos
prima facie assegurados na Constituição”,

21 nov: MPF e sociedade debatem ocupações estudantis e direitos fundamentais

01 jul: PFDC rechaça ação da PM que
prendeu jovens por criticar corporação
nas redes sociais

06 set: MPF irá monitorar conduta de forças policiais durante manifestações

26 set: PFDC se reúne com relator da OEA
para Liberdade de Expressão

12 dez: MPF lança nota técnica em que
defende legitimidade de ocupações nas
escolas

27 jun: MPF/RS recebe relatório sobre
desocupação da Sefaz do estado

08 set: Ameaça ao direito de protesto é
tema de audiência pública com participação da PFDC

04 set: PFDC assina manifesto em defesa
de manifestante condenada por mostrar
os seios

26 set Atuação do MPF leva Estado do
Amapá a criar Comitê e Mecanismo de
Prevenção e Combate à Tortura

16 mai: Direito constitucional à manifestação é defendido em audiência pública
com participação da PFDC

26 out: PFDC lança nota pública sobre
liberdade de manifestação em universidades

21 jun: Em seminário no Paraná, PFDC
debate democracia e liberdade de manifestação

13ago: “Portaria que autoriza uso da
Força Nacional durante manifestações em
Brasília viola a legislação”, aponta PFDC
07ago: Direito à manifestação: PFDC solicita ao governo do DF medidas para assegurar realização da Marcha das Margaridas

23abr: Ministro da Justiça extrapola competências ao autorizar uso da Força Nacional em manutenção da ordem pública,
destaca PFDC
31mai: MPF dá prazo de dez dias para
que MEC cancele nota em que desautoriza divulgação de protesto

11 out: Publicação da ONU com diretrizes
para a observação de protestos sociais já
está disponível

DIREITOS HUMANOS

A defesa do pacto estabelecimento pela Constituição de 1988, especialmente quanto ao
compromisso de proteção social e de superação da histórica desigualdade no Brasil, é diretriz
central da atuação da PFDC, que também está alinhada aos compromissos internacionais na
proteção de direitos humanos.

Emenda do Teto de Gastos
aOs graves impactos sociais da Proposta de Emenda Constitucional 95/2016, mais co-

nhecida como PEC do Teto de Gastos, foi apontada pela Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão. Em um conjunto de argumentos enviados à Procuradoria Geral da República,
em outubro de 2017, a PFDC defendeu a inconstitucionalidade da medida, que viria
a estabelecer o congelamento de investimentos na área pública – afetando, especialmente, saúde, educação e segurança social. Na ocasião, seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade já tramitavam no Supremo Tribunal Federal pedindo o fim do teto de
gastos.

aNo documento à PGR, a PFDC alertou que os cortes de recursos públicos definidos
pela chamada emenda do teto de gastos constituíam verdadeiro desmonte dos direitos
sociais implantados pela Constituição de 1988, colocando sob risco toda uma geração
futura.

a“Seus resultados sobre os direitos humanos são devastadores. O princípio da igualda-

de, só possível mediante forte investimento em políticas públicas que rompesse o quadro
histórico de privilégios da sociedade brasileira, foi atingido no seu núcleo mais fundamental. As três principais políticas para fazer face às desigualdades econômicas e, consequentemente, ao desequilíbrio de oportunidades, estão comprometidas: assistência
social, saúde e educação”, destacou Deborah Duprat.

a A EC 95 foi editada pelo então presidente da República Michel Temer como parte do

pacote de medidas econômicas para limitar as despesas primárias da União. A proposta
foi promulgada em 15 de dezembro de 2016, estabelecendo a redução do gasto público
em educação, saúde, assistência social e em outras políticas sociais por vinte anos.

a

No conjunto de argumentos encaminhados à procuradora-geral da República, a
PFDC destaca que a medida fere todos os parâmetros internacionais relativos a medidas de austeridade e que, em situações de crise, como a que o Brasil passa, essas políticas
acabam por exacerbar iniquidades estruturais.

PACTO SOCIAL
“A Emenda Constitucional 95 modifica substancialmente o pacto constituinte e, com
isso, o núcleo identitário da Constituição de 1988. Isso porque o ajuste fiscal será suportado pela parcela mais desfavorecida da sociedade brasileira, aprofundando o fosso da desigualdade e aumentando os bolsões de pobreza e miséria. Seus impactos,
que já podem ser projetados imediatamente a partir da Lei Orçamentária de 2018,
serão potencializados por conta de sua extensão temporal”.

Revisão Periódica Universal
a Outra importante agenda dos direitos humanos foi a realização do terceiro ciclo da Revisão
Periódica Universal e os desafios para o efetivo cumprimento das mais de 240 recomendações
recebidas pelo Estado brasileiro para melhorar a situação dos direitos humanos no país.

aA fim de contribuir com a consulta pública sobre o tema aaberta pelo Ministério dos Direitos
Humanos, a PFDC encaminhou uma nota técnica onde reforça a necessidade de que sejam cumpridas as recomendações de estados-membros das ONU.

aO documento da Procuradoria elenca uma série de medidas que afetam os direitos humanos

no país – tais como o congelamento de recursos nas áreas de saúde e de educação; a aprovação de
leis e iniciativas governamentais que comprometem programas e políticas de geração de renda e
de redução das desigualdades sociais; e a adoção de medidas que irão aumentar a desigualdade, a
precarização e a informalidade no emprego.

Implementação e monitoramento

aEm março de 2018, a PFDC reuniu mais de 90 representantes de organismos internacionais, de

órgãos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e de movimentos e organizações da sociedade
civil durante a audiência pública “Revisão Periódica Universal no marco dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: por um plano nacional de monitoramento das recomendações”.

aPromovido na sede da Procuradoria Geral da República, o encontro buscou debater a implemen-

tação e o monitoramento do cumprimento das mais de 240 recomendações recebidas pelo Estado
brasileiro como resultado do terceiro ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU), do Conselho de
Direitos Humanos das Nações Unidas.

aA PFDC também integrou debates sobre o tema no âmbito do Legislativo. Em dezembro de 2016,

diante do relatório que o Estado brasileiro iria apresentar às Nações Unidas para descrever a situação
dos direitos humanos no país, a PFDC apontou que o documento parecia falar da Suécia, não do Brasil. A avaliação foi feita durante audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados.

aJá em maio de 2018, a PFDC integrou audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e

Minorias da Câmara dos Deputado que teve como foco a necessidade de elaboração de um plano
de monitoramento do Estado brasileiro para o cumprimento das recomendações recebidas
durante a terceira RPU. Além da PFDC, o diálogo reuniu parlamentares, membros do governo e de
organizações que compõem o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa (CBDHPE) –
entre elas, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

RPU
A Revisão Periódica Universal (RPU) constitui mecanismo adotado pelo Conselho de
Direitos Humanos das Nações Unidas que determina aos 193 Estados-membros da
ONU, incluindo o Brasil, uma revisão periódica acerca de sua situação na área de direitos humanos. Essa revisão visa avaliar o cumprimento por parte dos Estados das
obrigações e compromissos internacionais assumidos na matéria. Em 2017, o Brasil recebeu 246 recomendações dos Estados-membros das Nações Unidas para fazer cumprir a proteção aos direitos humanos no País. Entretanto, ainda não definiu os mecanismos de implementação e como se dará o monitoramento dessas recomendações.

Agenda 2030 para o Desenvolvimento
aOs impactos das políticas de austeridade adotadas pelo Estado brasileiro também foram lembra-

das pela PFDC em diálogo promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e que tinha como tema o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030.

aO encontro buscou discutir os desafios para a garantia da paz, do acesso à justiça e da promoção

de governança e transparência, tendo como base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 – que trata de paz, justiça e instituições eficazes. Na oportunidade, a PFDC ressaltou que,
passados dois anos da implementação da Emenda nº 95, já se pode verificar a gravidade de
seus impactos naquele que é considerado o tripé das políticas de promoção da igualdade:

Comitê de Política Externa
aAo longo do último quadriênio, a agenda internacional do Brasil na área de direitos humanos foi

ainda o foco da série de videoconferências promovidas pela PFDC no âmbito do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa (CBDHPE). O colegiado foi criado em 2006 e reúne 18
organizações da sociedade civil e órgãos do Estado – incluindo a Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão – com o objetivo fortalecer a participação cidadã e o controle democrático da política
externa brasileira com impactos na proteção e promoção dos direitos em âmbito nacional e inter-

Diálogo com o Alto
Comissariado das Nações Unidas
aA situação dos direitos humanos no Brasil foi tema de diálogo entre a Procuradoria Federal dos

Direitos do Cidadão e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).
Em fevereiro de 2017, a PFDC recebeu a visita de Amerigo Incalcaterra, então representante
na América do Sul do ACNUDH. O encontro integrou uma agenda de diálogos que o representante da ONU realizou no Brasil e que incluiu instituições como o Supremo Tribunal Federal,
a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e o Conselho Nacional de
Direitos Humanos.

aNa PFDC o diálogo girou em torno de medidas que têm impactado na garantia de direitos sociais. Estiveram em foco questões como a emenda à Constituição Federal que limitou os gastos
sociais nos próximos 20 anos, a proposta de reforma da Previdência, a alteração no modelo de
comunicação pública da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e iniciativas que buscam limitar
a educação para a igualdade de gênero, entre outros pontos. O representante das Nações Unidas
também buscou informações acerca da situação dos venezuelanos que têm migrado para Roraima

Comissão Interamericana de Direitos Humanos
aOs desafios na proteção dos direitos humanos no Brasil foi ainda pauta de encontro entre a

PFDC e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que em novembro de 2018
veio ao país para coletar informações sobre violações de direitos no atual contexto brasileiro.

aNa oportunidade, a PFDC destacou o grave quadro de retrocessos sociais no Brasil e ressaltou os

impactos da Emenda Constitucional 95/2016, que estabeleceu no país uma severa política de austeridade, com o congelamento de gastos sociais pelos próximos 20 anos.

a“Os resultados dessa medida já estão sendo sentidos e, caso não haja uma decisão da Justiça

impedindo sua continuidade, representará verdadeiro desmonte do pacto social estabelecido
pela Constituição Federal”, pontuou Deborah Duprat.

PACTO SOCIAL
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também esteve entre as cerca de 1,5
mil organizações e movimentos sociais que participaram da 13ª edição do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Salvador/BA, entre 13 e 17 de março de 2018. O evento reuniu 60 mil pessoas, em seminários, oficinas, reuniões e rodas de conversa que
debateram a garantia de direitos sociais, o desenvolvimento humano e a democracia.
Somente na Tenda dos Direitos Humanos – espaço co-organizado pela PFDC e outras
oito instituições do poder público e da sociedade civil – foram realizadas mais de 20
atividades temáticas. Entre os assuntos em debate, migração, educação em direitos
humanos, violência no campo, intervenção militar e os impactos das políticas de austeridade fiscal para a garantia dos direitos humanos.
O diálogo acerca dos impactos da Emenda Constitucional 95 – que corta e congela
os investimentos em políticas sociais pelos próximos 20 anos – contou com a participação da procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. Na ocasião,
uma articulação com mais de 50 entidades e movimentos sociais lançou uma campanha nacional para a revogação da Emenda 95, a “Direitos Valem Mais, Não aos Cortes
Sociais: por uma economia a favor da vida e contra todas as desigualdades”.
Ao longo do cinco dias de atividades, a PFDC distribuiu ao público do Fórum Social
Mundial cerca de 4 mil cartilhas e outras publicações institucionais sobre temas de
direitos humanos.

Rede de direitos humanos da CPLP
a Em conjunto com Provedorias de Justiça, Comissões Nacionais de Direitos Humanos e outras

instituições congêneres de mais sete nações que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em dezembro de 2018 a PFDC firmou uma carta de compromissos para fortalecer
os mecanismos de cooperação entre essas instituições.

a

A proposta é estabelecer uma cooperação mais solidária e intensa, agilizando a partilha de
informações, de experiências e de boas práticas. Entre as medidas a serem estruturadas está a consolidação, em cada instituição nacional, de pontos focais destinados a garantir a troca de informações, incluindo aquelas necessárias à resolução de casos concretos de queixas de cidadãos
que envolvam duas ou mais jurisdições do espaço CPLP.

a “Promover e fortalecer as instituições de direitos humanos é promover e fortalecer a ambição
de que esses direitos sejam conhecidos, reconhecidos, exercidos e respeitados”, destacam os membros da Rede.
a

A fim de aprimorar a divulgação do trabalho realizado no âmbito dessa cooperação – assim
como o acesso a iniciativas estabelecidas conjuntamente por essas instituições – a Rede CPLP de
Direitos Humanos também passará a contar com um espaço próprio no portal eletrônico da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

a Durante o encontro em Lisboa foi anunciada a nova presidência da Rede, que ficará a cargo da
Provedoria de Justiça de Cabo Verde. O país assume a função após o término da presidência exercida
pelo Brasil desde 2016, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
COOPERAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

a

Em 2018, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão foi eleita para a vice-presidência
do conselho que coordena os trabalhos da Federação Ibero-Americana de Ombudsman (FIO).
A nomeação ocorreu durante a XXII Assembleia Geral da FIO, realizada entre 14 e 16 de março, na
cidade do Panamá. A instituição brasileira foi designada responsável pela representação, no conselho reitor, dos cinco países do Cone Sul que atualmente compõem a FIO – Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Chile.

a

A Federação Ibero-americana de Ombudsman reúne defensores del pueblo, procuradores, provedores de Justiça e presidentes de Comissões Nacionais de Direitos Humanos com o objetivo de
ser um foro de discussão para a cooperação, o intercâmbio de experiências e a promoção, difusão e
fortalecimento da cultura de direitos humanos. O Brasil – representado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – integra a FIO desde 2013, ao lado de outros 19 países da região: Andorra, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, Uruguai e Venezuela.

Manifesto em defesa dos DH
a Mais de 20 organizações de proteção aos direitos humanos – incluindo a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão – lançaram o “Manifesto pela Realização dos Direitos Humanos no Brasil – 70
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”.
a O manifesto exige que o Estado brasileiro cumpra os compromissos internacionalmente assumidos para a proteção e a garantia da dignidade humana no País e, especialmente, que avance na
implementação das recomendações feitas por órgãos e mecanismos internacionais, tendo como
base um plano de monitoramento interno de curto e médio prazo, com a participação da sociedade.

Com o objetivo de estabelecer uma atuação conjunta para que o Brasil adote um padrão de respeito aos direitos humanos, a PFDC e a Plataforma Dhesca Brasil firmaram
em 2019 um termo de cooperação. O objetivo é contribuir para que o Brasil adote um
padrão de respeito aos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais,
com base na Constituição Federal, no 3º Programa Nacional de Direitos Humanos e
nos tratados internacionais ratificados pelo país.

a

A parceria visa também o acompanhamento e o enfrentamento de denúncias de violências, perseguições e outras ações arbitrárias contra defensores dos direitos humanos, movimentos sociais, organizações do campo, ativistas, comunidades e grupos
sociais, de modo a garantir o direito, entre outros, às liberdades de reunião, de manifestação, de expressão e de associação.

aO pacote de medidas apresentadas pelo Governo Federal para alterar o orçamento público –

Encontro com representante do ACNUDH
aEm fevereiro de 2020, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recebeu a visita de Jan
Jarab, novo representante na América do Sul do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos (ACNUDH). Jarab assumiu recentemente o escritório ACNUDH criado em
2009 para observar, promover e proteger os direitos humanos em oito países da região: Argentina,
Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, além do Brasil. A atividade envolve ações de cooperação, assistência técnica e diálogo com os poderes públicos, instituições nacionais de direitos
humanos e com organizações da sociedade civil.

a

PFDC no conselho reitor da FIO

Durante o encontro com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o novo representante
regional do ACNUDH buscou coletar informações acerca da atual situação dos direitos humanos no
Brasil, de modo a subsidiar o diálogo que o órgão pretende estabelecer com atores governamentais
responsáveis pela execução de políticas públicas na área.

O documento foi encaminhado aos ministros dos Direitos Humanos, das Relações Exteriores e
à Missão Permanente do Brasil Junto à Organização das Nações Unidas e Demais Organismos Internacionais em Genebra, também no âmbito do MRE.

Impactos do Plano Mais Brasil
o chamado Plano Mais Brasil – irá aumentar o grave quadro de desigualdades existentes no país,
além de violar garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e também
em tratados e convenções internacionais dos quais o país é signatário. É o que defende a PFDC em
Nota Técnica enviada em fevereiro de 2020 ao Congresso Nacional, apontando que pacote composto pelas PECs 186/2019, 187/2019 e 188/2019 representará deterioração na administração pública e na oferta de políticas e serviços na área. As matérias seguem em tramitação no Congresso.

aOs impactos das medidas econômicas e fiscais apresentadas pelo Governo Federal por meio

de três propostas de emenda à Constituição – com destaque para a PEC 186/2019 – também
foram tema do seminário Plano Mais Brasil em Debate: a PEC Emergencial, realizado em março de 2020 e que contou com a participação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

aNa ocasião, a PFDC apontou a PEC 186 como a que mais impacto causa no serviço público e a PEC
188 como a que mais afeta o orçamento. “São propostas que seguem na contramão do robusto investimento proposto pela Constituição de 1988 para o enfrentamento das desigualdades, a redução
da miséria e a concretização dos direitos a todas as pessoas”.

Informativos Publicados

2017

2016

13 jun: PFDC defende atuação jurisdicional na
proteção dos direitos humanos
16 jun: PFDC solicita a ministro da Justiça informações sobre portaria que suspende despesas
relacionadas à promoção e proteção de direitos
humanos

2018

15 ago: PFDC cobra medidas para fortalecer programas de proteção a pessoas ameaçadas

14 dez: Nota de pesar pelo falecimento de dom
Evaristo Arns

09 dez: “Teto de 20 anos para o gasto publico violará direitos humanos”, alerta relator da ONU
13 dez: “Relatório parece falar da Suécia, não do Brasil”, diz PFDC sobre documento do Governo Federal
acerca da situação dos direitos humanos no País

27 out: “É preciso reconhecer que defensores de
direitos humanos têm uma luta que merece ser
continuada”, defende Deborah Duprat

07 fev: PFDC passa a integrar mesa diretora do
Conselho Nacional de Direitos Humanos

05 jun: Nota de Repúdio contra posicionamento
desrespeitoso do MRE

12 set: PFDC participa de encontro do Grupo Nacional de Direitos Humanos

11 dez: PFDC participa de sessão solene que marca
o Dia Internacional dos Direitos Humanos

24 fev: Encontros com movimentos sociais e organizações da sociedade civil em São Paulo

28 jun: Retrocessos sociais no Brasil são tema de
encontro com o UNFPA

06 out: EC 95 – Congelamento gastos sociais nos
próximos 20 anos

12 dez: Compromissos assumidos pelo Brasil na
defesa dos direitos humanos

15 mar: Debate interdisciplinar sobre o sistema de
direito brasileiro ocorrerá em Brasília

24 jul: MPF participa de missão a território quilombola em MG para verificar denúncias de violações
de direitos humanos

09 nov: PFDC participa de Encontro Nacional de
Direitos Humanos

12 dez: Manifesto pelo cumprimento dos compromissos na defesa dos direitos humanos

21 fev: Comitê Nacional de Educação em Direitos
Humanos: movimentos e organizações sociais
podem submeter inscrições até 12/3
12 mar: PFDC participa de Tenda dos Direitos Humanos no Fórum Social Mundial 2018
15 mar: PFDC se manifesta sobre execução de
Marielle Franco e Anderson Gomes
04 abr: Em nota pública, PFDC reafirma defesa
intransigente das instituições democráticas e de

20 fev: PFDC participa de lançamento da Comissão
Arns, que mobiliza sociedade civil na defesa de
direitos

2019

28 jul: Encontro com Comitê de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos

09 nov: CNDH divulga levantamento das áreas com
maior incidência de violações de direitos humanos
no Brasil

05 jul: Pedido de esclarecimentos sobre decreto
que transferiu recursos do Ministério dos Direitos

06 abr: PFDC participa de audiência pública para
planejamento 2017 da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara

08 mar: Ministério recebe prazo de dez dias para
informar sobre efetivo funcionamento de conselhos
na área de direitos humanos
15 mar: Promoção e defesa de direitos é tema de
reunião entre PFDC e representante do Parlamento
18 mar: PFDC participa de sessão solene em home
nagem a Marielle Franco

2020

Humanos para a Presidência da República

14 ago: Apoio à campanha Direitos Valem Mais

respeito ao Poder Judiciário
05 abr: PFDC participa de debate sobre violência
com estudantes do Paranoá

27 nov: Panorama dos direitos humanos é debatido com as Nações Unidas

10 set: Em audiência com a PFDC, campanha “Direitos Valem Mais” alerta para colapso social e pede
revogação da EC 95

sa de direitos
29 nov: PFDC participa de audiência pública para
discutir crimes motivados por intolerância política

27 abr: Em audiência pública, PFDC critica políticas
de austeridade adotadas pelo Estado brasileiro

10 set: Em nota, PFDC chama atenção para aumento da violência na política e propagação do discurso de ódio

08 mai: PFDC recebe visita da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados

24 set: Localização e identificação de desaparecidos: PFDC realiza reunião sobre o programa Sinalid

15 jun: Proteção de defensores de direitos humanos
é tema de audiência pública com participação da PFDC

10 out: PFDC celebra 25 anos na promoção e defe-

20 mar: PFDC quer esclarecimentos sobre composição do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso

13 jun: “Nesse momento devemos dizer que somos
todos protetores e protetoras de direitos humanos”, afirmou PFDC em audiência pública

29 ago: Relatório sobre situação dos direitos humanos no Brasil é criticado em audiência pública
com a PFDC

04 jul: PFDC integra comitê para seleção dos novos
relatores da Plataforma Dhesca Brasil

22 nov: Deborah Duprat recebe homenagem de
movimentos sociais e da Câmara Municipal de BH

15 jul: Combate à corrupção deve ser promovido
com respeito ao devido processo legal e às liberdades de imprensa e de informação, destaca PFDC

05 dez: PFDC recebe visita de solidariedade de
membros da Comissão Arns

07 mai: PFDC e Plataforma Dhesca Brasil firmam
termo de cooperação em defesa dos direitos
humanos
30 mai: PFDC se reúne com membros da Comissão
Arns de Defesa dos Direitos Humanos
03 jun: PFDC pede à ministra Damares informações
sobre manutenção de conselhos participativos de
direitos humanos

27 ago: PFDC pede à ministra Damares esclarecimentos sobre exoneração de coordenadora do
Conselho Nacional de Direitos Humanos

27 jan: RETROSPECTIVA: proteção a direitos fundamentais marca atuação da Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão em 2019

20 fev: Órgãos da Administração Federal deverão
ser orientados quanto ao direito à liberdade de
expressão de servidores, recomenda PFDC

12 mar: Debate no Superior Tribunal de Justiça
destaca necessidade de mais política social e menos repressão penal

19 fev: PFDC participa de lançamento do Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal

28 fev: Exigências do BNDES quanto a vínculo
político-partidário de dirigentes de ONGs é ilegal
e fere moralidade, aponta PFDC

03 abr: Em nota ao Congresso, PFDC alerta sobre
impactos sociais da chamada PEC do Orçamento
de Guerra

10 dez: PFDC e Unisol assumem presidência do
Conselho Nacional de Direitos Humanos
14 dez: “É urgente reafirmar o compromisso com a
defesa dos direitos humanos”, destaca procurador

10 dez: Celebrações pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos contam com participação da PFDC

12 mai: PFDC pede a governo informações sobre
nomeação feita para a presidência do Iphan

DIREITOS HUMANOS
E EMPRESAS
As atividades empresariais geram, muito frequentemente, inúmeros impactos negativos de caráter
socioambiental e, não raramente, violações aos direitos humanos. É um desafio aos Estados Nacionais
conciliar o desenvolvimento econômico com a promoção e proteção de direitos – tema que demandou
atenção da PFDC.

Proteção de direitos
aAs consequências das atividades empresariais sobre populações em vulnerabilidade

vêm ganhando projeção na comunidade internacional, com a edição pelo Conselho de
Direitos Humanos da ONU, em 2011, de um rol de Princípios Orientadores sobre Empresas
e Direitos Humanos e a criação de grupos de trabalho, para monitorar a implementação
desses princípios e a discutir a elaboração de uma Convenção Internacional sobre o tema.

aEm razão das consequências dessas iniciativas para o Brasil, bem como da necessidade

de se enfrentar a violação de direitos humanos por empresas a partir de uma política consistente, desde 2016 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão conta com um
Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas. O objetivo central é acompanhar os debates sobre o processo de elaboração de um Plano Nacional de Ação brasileiro,
além de fomentar o debate sobre o tema no âmbito do Ministério Público Federal, bem
como apoiar os procuradores naturais na apuração de denúncias de violação de direitos
envolvendo empresas, a partir da perspectiva dos direitos humanos.

aComo parte dessa estratégia, em 2018 a PFDC lançou a nota técnica “A proteção e

reparação de direitos humanos em relação a atividades empresariais”. O documento
foi elaborado pelo grupo de trabalho da Procuradoria, bem como por meio da interlocução com órgãos de governo e da sociedade civil. A nota técnica enfatiza que a disseminação e implementação dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos,
inclusive no que diz respeito à adoção de um Plano de Ação Nacional, é positiva, mas deve
considerar as diversas críticas que recebe da sociedade civil e da academia.

aPara a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, previamente à mobilização de

esforços para a elaboração de um Plano de Ação Nacional, no caso do Brasil é necessário
ponderar se a medida é adequada diante do contexto local. A nota técnica ressalta ainda
a importância de o Brasil investir na formulação de uma política pública abrangente
em direitos humanos e empresas, inclusive para estender os precedentes normativos positivos consolidados na legislação e na jurisprudência para todos os casos de violações aos direitos humanos.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ONU
O status no cumprimento das recomendações feitas ao Brasil pelo Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos foi tema de uma publicação
lançada pela Conectas e que contou com participação da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão. O estudo foi realizado a partir das recomendações dirigidas ao
Estado brasileiro como resultado da visita realizada ao país pelo Grupo de Trabalho
das Nações Unidas. O material reúne as conclusões e recomendações feitas pelo GT
da ONU ao Brasil no que se refere à proteção dos direitos humanos no âmbito da
atividade empresarial.
Responsável pelo texto de apresentação, a PFDC ressaltou que os Princípios Orientadores Sobre Empresas e Direitos Humanos – aprovados, em junho de 2011, pelo
Conselho de Direitos Humanos da ONU – não constituem, e nem poderiam, uma
nova categoria ou uma nova dimensão de direitos humanos. “Embora cumpram papel importante em países como os Estados Unidos da América, cujo modelo constitucional é de formato liberal-burguês, o Brasil já conta com arcabouço normativo
suficiente para exigir das empresas respeito aos direitos humanos, sob pena de responsabilidade administrativa e judicial”.

Agenda 2030 para o Desenvolvimento

As diretrizes da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável orientaram os debates da “IV
Consulta Regional sobre Empresas e Direitos Humanos para a América Latina e o Caribe”, realizada
em setembro de 2019, em Santiago, no Chile, e que contou com a participação da Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão. Promovido pelo Escritório Regional para a América do Sul do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), o encontro aconteceu na
sede da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal).
O diálogo reuniu representantes da sociedade civil, de instituições nacionais de direitos humanos, de organismos internacionais como ACNUDH, Cepal, União Europeia e Grupo de Trabalho
da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, além de representantes dos setores públicos e
empresarial. Na ocasião, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão foi representada pelo procurador
regional dos Direitos do Cidadão substituto em Minas Gerais, Edmundo Dias, que integra o Grupo
Temático da Federación Iberoamerica de Ombudsman (FIO) sobre Direitos Humanos e Empresas e o
Grupo de Trabalho da PFDC sobre o mesmo tema.
Durante a Consulta, Edmundo Dias integrou painel sobre acesso à reparação de danos causados por
atividades empresariais. O representante da PFDC compartilhou a experiência do Ministério Público Federal diante de dois graves episódios no contexto de desastres socioambientais provocados pela atividade de mineração no Brasil: o rompimento da Barragem de Fundão, em 2015,
na bacia do rio Doce (MG), e que ficou conhecido como Desastre da Samarco; e o Desastre da Vale
que aconteceu em janeiro deste ano, no município de Brumadinho (MG), quando o rompimento da
barragem na Mina Córrego do Feijão vitimou centenas de pessoas e deixou inúmeros desaparecidos.

Grupo Temático da FIO
aAlém da “IV Consulta Regional sobre Empresas e Direitos humanos”, a Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão também participou dos debates realizados no âmbito da “Sessão de Trabalho
do Grupo Temático da FIO sobre Mineração e Direitos Humanos e Empresas”, nos dias 2 e 3 de setembro, também na sede da Cepal. A sessão teve como objetivo discutir a inclusão da perspectiva
de direitos humanos nos estudos acerca do impacto ambiental gerado por grandes empreendimentos empresariais, com recomendações para fortalecer a gestão e a prevenção ambiental.
A atividade reuniu representantes de instituições ombudsman da Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México e Peru, que integram o grupo temático da FIO – composto ainda Paraguai
e Portugal. Também participaram do encontro representantes da Cepal, do ACNUDH, do projeto
Minsus, da GIZ (Cooperação Alemã) e do Instituto Danes de Derechos Humanos.

Troca de experiências
aOs impactos das atividades empresariais nos direitos humanos também mobilizou o grupo temático da Federação Ibero-Americana de Ombudsman sobre mineração e direitos humanos.
O colegiado, que conta com a participação da PFDC, promoveu em 2018, em Santiago do Chile, o
seminário e oficina “Papel de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa
con los derechos humanos y el medio ambiente”. O encontro buscou fomentar o intercâmbio de
boas práticas e difundir os mais recentes avanços internacionais na área, tendo como marco
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, proposta pelas Nações Unidas. Na oportunidade, a Procuradoria compartilhou a experiência da instituição no estímulo à participação da
sociedade civil nas discussões sobre a definição de uma política pública brasileira sobre a proteção
dos direitos humanos no contexto de atividades empresariais.
aDurante essa atividade foi idealizada a construção de um documento reunindo experiências

compartilhadas durante o diálogo, bem como os desafios comuns para a atuação das instituições
ombudsman. Intitulado “Recomendaciones para la Incorporación del Enfoque de Empresas y Derechos Humanos en la Gestión Defensorial en Contextos Mineros”, o documento traz uma análise
comparada acerca da atuação promovida por instituições ombudsman de oito países da região: Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Portugal. Elaborado pela Federação
Ibero-Americana de Ombudsman, o material destaca o papel dessas instituições diante de violações
de direitos relacionadas ao setor da mineração. Na primeira seção, o documento aborda o papel
das instituições nacionais de direitos humanos à luz do direito internacional, tendo como enfoque
o alcance operativo e prático na proteção de direitos na operação de empresas mineradoras. Já a
segunda parte descreve diferentes ações desenvolvidas por Defensorias del Pueblo, Provedorias de
Justiça e Procuradorias do Cidadão relacionadas à abordagem de empresas e direitos humanos no
âmbito das operações de mineração em seus países.

Volta Grande do Xingu
aEm 2019, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão integrou o conjunto de equipes com

representantes de nove instituições nacionais e internacionais, acompanhadas de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, para percorrer o trecho que sofre os impactos ambientais mais severos da barragem de Belo Monte e visitaram um total de 25 comunidades. Em
toda a Volta Grande do Xingu, os relatos são de abandono, penúria, incerteza e medo. No retorno
da vistoria, as autoridades convocaram prefeitos da região e a empresa Norte Energia SA, responsável pelo empreendimento. A usina de Belo Monte está funcionando sem um plano de emergência,
sem apresentar os monitoramentos semestrais exigidos pelo licenciamento ambiental e cometendo
violações sistemáticas de direitos humanos. Como encaminhamentos urgentes, o Ministério Público
Federal, que organizou o trabalho, deu um prazo de 24 horas para que a Norte Energia enviasse o
plano de emergência da barragem e os relatórios de monitoramento sobre os impactos da hidrelétrica.

aEm resposta, a empresa declarou que já havia encaminhado o Plano de Ações Emergenciais da
hidrelétrica às prefeituras de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, mas não deu nenhuma resposta sobre a participação das comunidades. No entendimento do Ministério Público Federal,
a lacuna deixada pela empresa confirma que há, no mínimo, “déficit de participação social nas ações
preventivas e emergenciais do empreendimento”. Diante da falta do completo esclarecimento, foi
instaurado pela Procuradoria da República no Pará um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar continuadamente os direitos de acesso à informação e participação social
dos moradores da região.

Usina Belo Monte
aOs impactos da operação da barragem de Belo Monte sobre comunidades locais também foi

tema de uma diligência realizada em 2018, em conjunto com a Procuradoria da República em Altamira/PA, no bairro Jardim Independente I, uma das áreas atingidas pelas operações da hidrelétrica. A visita foi realizada após denúncia feita pelo Movimento dos Atingidos por Barragens
acerca da precariedade das construções e do risco iminente de desabamento. Durante a inspeção,
as representantes do Ministério Público Federal constataram a gravidade da situação e solicitaram à
concessionária Norte Energia/SA – responsável pela Usina – a imediata retirada e realocação das 62
famílias que vivem no local.

aNa solicitação feita à Norte Energia, a Procuradoria destaca que a intensificação da ocupação da

área da lagoa, observada a partir de 2010, guarda relação direta com a implementação da hidrelétrica de Belo Monte. Esse adensamento populacional foi motivado especialmente pelo aumento
da especulação imobiliária – conforme já previsto no estudo de impacto ambiental da construção
da usina. Em resposta, a Norte Energia argumentou que a responsabilidade pela gestão, controle e
fiscalização da área é do poder público municipal. O caso está sendo tratado pela Procuradoria da
República em Altamira/PA.

MOVIMENTO DE ATINGIDOS POR BARRAGENS
Contribuir para a garantia dos direitos de populações impactadas pela construção e
operação de barragens no Brasil – especialmente no que se refere à proteção à vida,
à dignidade, à moradia, à função social da propriedade e também à liberdade de expressão e de associação.
Esse é o objetivo de um termo de cooperação firmado em 2019 entre a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC/MPF) e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
O protocolo estabelece o acompanhamento e o enfrentamento de denúncias de violências, perseguições e outras formas de ações arbitrária contra ativistas e comunidades atingidas por esses empreendimentos no país – como trabalhadores do campo,
pescadores, ribeirinhos, indígenas e comunidades tradicionais.
“A proposta é assegurar a proteção na luta por direitos que estão assegurados na
Constituição Federal. Essa colaboração também pretende mobilizar as Procuradorias
dos Direitos do Cidadão em todo o país, fortalecendo uma rede para atuar diante de
violações decorrentes de empreendimentos energéticos e minerários”, destaca a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat.

Rompimento da Barragem de Fundão
aEm novembro de 2017, no marco do aniversário do rompimento da Barragem de Fundão – no
município de Mariana/MG – a PFDC promoveu em Vitória/ES a audiência pública “Direitos Humanos e Empresas: Qual é a política pública que o Brasil precisa?”

aA atividade buscou escutar relatos de atingidos por violações aos direitos humanos cometidas
no contexto de atividades empresariais, bem como depoimento de pesquisadores. O encontro reuniu representantes do poder público, organismos internacionais, organizações não-governamentais, representantes de empresas públicas e privadas com o objetivo de debater a política do governo brasileiro na área.

aA proposta foi também a de colher subsídios para a construção de um plano de ação da Procu-

radoria Federal dos Direitos do Cidadão voltado à promoção e proteção dos direitos humanos no
âmbito das atividades desenvolvidas por empresas – coordenado pelo Grupo de Trabalho Direitos
Humanos e Empresas, criado em 2016 pela PFDC.

POLÍTICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS
“Temos leis boas, mas práticas péssimas”. Assim a procuradora federal dos Direitos
do Cidadão, Deborah Duprat, definiu a atual política de segurança de barragens
no Brasil. A questão foi tema de uma audiência pública promovida pelo Senado
Federal na data que marca o Dia Internacional de Lutas contra as Barragens. O diálogo colocou em foco a necessidade de escuta das comunidades afetadas, conforme determina a Política Nacional de Segurança de Barragens. Especialistas, representantes dos atingidos e órgãos do sistema de justiça alertaram que, via de
regra, a operação desses empreendimentos se dá sem a devida participação social
e que as empresas são irresponsáveis com os impactos gerados nas comunidades.
“Barragens, em qualquer de suas modalidades, causam danos. E danos que são distribuídos de maneira muito desigual entre a população brasileira, visto que há grupos
que suportam muito mais fortemente os ônus do que o restante dos beneficiários
desses empreendimentos”, criticou a procuradora Deborah Duprat.
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Informativos Publicados
27 mai: Desastre de Mariana: “famílias atingidas
deveriam ser protagonistas no acordo entre Samarco e poder público”, critica MPF

06 jun: Flexibilização do licenciamento ambiental é
tema de audiência com participação da PFDC

20 jan: Consulta regional da ONU sobre Empresas e
Direitos Humanos

06 nov: Audiência pública coloca em debate proteção dos direitos humanos no contexto de atividades empresariais

18 dez: Consulta Regional para América Latina e
Caribe sobre Princípios Orientadores da ONU
24 out: PFDC promove audiência pública sobre
proteção dos direitos humanos no contexto de
atividades empresarias

17-nov: PFDC publica ata de realização da audiência pública “Direitos Humanos e Empresas: Qual é a
política pública que o Brasil precisa?”

10-nov: Audiência pública da PFDC debate a formulação de uma política sobre a responsabilidade de
empresas por violações aos direitos humanos

20 mar: Em debate sobre privatização das águas,
PFDC defende maior controle do Estado sobre
atividades das grandes corporações

28-mai: Empresas e Direitos Humanos: estudo traz
acompanhamento de recomendações feitas pela
ONU ao Brasil

20-ago: Proteção de direitos humanos em atividades da mineração é tema de estudo com participação da PFDC

24-abr: Norte Energia/SA tem cinco dias para
retirada de famílias do Jardim Independente I,
determina MPF

16-ago: Em seminário internacional, PFDC compartilha experiência na proteção de direitos no
contexto de atividades empresariais

27-ago: PFDC lança nota técnica sobre proteção
e reparação de direitos humanos no âmbito de
atividades empresariais

25 fev: PFDC participa de vistoria para avaliar situação da Volta Grande do Xingu com impactos de Belo
Monte

15-mar: No Dia Internacional de Lutas contra
Barragens, audiência pública com a PFDC destaca
necessidade de escuta das comunidades afetadas

13-mar: PFDC firma termo de cooperação com Movimento dos Atingidos por Barragens

23-abr: Em reunião na PFDC, Movimento de
Atingidos por Barragens denuncia ameaças a líder
comunitária de Jaci Paraná/RO

12 mar: PFDC participa de abertura da mostra
“Arpilleras bordando a resistência”, que retrata
impactos de crimes socioambientais
06 mai: PFDC recomenda a Conselho Federal de
Medicina que não adote medidas contrárias a
perícias virtuais durante pandemia

31-mai: PFDC participa de audiência pública sobre
o desastre da Vale em Brumadinho
26-jun: Atingidos por barragens: PFDC participa
de ato inter-religioso pela vida de defensoras de
direitos

29-ago: “É intolerável que a dignidade humana seja
sacrificada em prol do lucro empresarial”, defende
PFDC

05-set: PFDC participa da IV Consulta Regional
sobre Empresas e Direitos Humanos, no Chile

IGUALDADE E
NÃO DISCRIMINAÇÃO
Fortalecer a atuação no combate à discriminação, a implementação de políticas públicas
voltadas à promoção da igualdade racial, bem como o enfrentamento à criminalização e
ao genocídio da juventude negra.

Mapeamento
aEm 2018, no dia 21 de março – data em que celebra o Dia Internacional para a Eliminação da

Discriminação Racial – a PFDC criou um grupo de trabalho dedicado exclusivamente à temática.O
colegiado reúne integrantes do Ministério Público Federal e de Ministérios Públicos estaduais e
tem como foco central questões como o combate à intolerância religiosa, o cumprimento da
Lei Federal 10.639/2003, políticas afirmativas em concursos públicos, além das chamadas
comissões de verificação de autodeclaração. A proposta do grupo é também atuar transversalmente com outras frentes de trabalho já implementadas pela PFDC na área – como o enfrentamento à criminalização e o genocídio da juventude negra.

a Como primeira medida adotada, o grupo de trabalho solicitou a 41 institutos e a 63 uni-

versidades federais das cinco regiões do país informações sobre a adoção de comissões de
verificação para atestar a veracidade da autodeclaração de pretos e pardos no sistema de
acesso ao ensino superior via cotas raciais. O documento também pede que os estabelecimentos
informem quais normas adotam na composição dessas comissões, assim como os critérios e os
modos de decisão das instâncias.

a Considerando as determinações da Lei Federal 10.639/2003 – que incluiu a obrigatoriedade

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo oficial da rede pública de ensino – o grupo de trabalho também pediu às mais de 60 universidades federais de todo
o país informações sobre a oferta do ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” na
grade acadêmica de cursos de licenciatura e bacharelado. A medida busca identificar o grau de
implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, em razão da necessidade de capacitação de
professores na temática.

a O levantamento também busca apontar em quais cursos a disciplina Relações Étnico-Raciais
figura com obrigatória, quais projetos dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiro ou instituições correlatas estão em andamento, e se o critério de implementação, em caráter obrigatório, da disciplina
Relações Étnico-Raciais vem sendo objeto de avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior. As universidades deverão informar, ainda, qual o órgão responsável por acompanhar e monitorar as políticas de ações afirmativas implementadas no âmbito da universidade.

Ações afirmativas
aAntes mesmo da instituição de um grupo de trabalho dedicado ao tema, a PFDC já vinha mo-

bilizando esforços para a implementação de políticas públicas na área. É o caso, por exemplo, da
atuação para o cumprimento da Portaria Normativa MEC N° 13/2016 – que trata da indução
de políticas de ações afirmativas voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência
nos cursos de pós-graduação nas universidades públicas brasileiras.

a Além de debater o assunto em audiência pública no Senado Federal, a Procuradoria também

oficiou o ministro da Educação sobre as medidas que órgão vem adotando para fazer cumprir a política de assistência aos estudantes. A fim de facilitar o diálogo entre gestores públicos
e movimentos sociais que atuam na defesa dessa garantia, em 2017 a PFDC promoveu encontro
reunindo representantes do coletivo Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes) e do
Ministério da Educação. A proposta foi estabelecer instrumentos que possibilitassem a construção conjunta de medidas para assegurar a efetividade da assistência estudantil. O tema segue na
pauta de demandas com o MEC.

Ação coordenada

Incidência para atuação no Judiciário

aEm agosto de 2018, Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nos 26 estados e no Distrito

Federal receberam da PFDC ofício com informações para subsidiar a atuação do Ministério Público
Federal diante das ameaças de descontinuidade na política de permanência de estudantes cotistas em universidades públicas federais de todo o Brasil.

aOs cortes de recursos estariam ameaçando o auxílio financeiro destinado a alunos de instituições
de ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente indígenas e quilombolas.

aNo documento, a PFDC sugere que sejam instaurados procedimentos investigatórios para obten-

ção de informações a respeito de como estão sendo realizados os pagamentos das bolsas do programa, bem como a existência de possíveis atrasos ou irregularidades – situação em que as instituições
de ensino deverão ser oficiadas para que promovam a regularização do problema.

aO chamado Programa de Bolsa Permanência é uma ação do governo federal de concessão

de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições de ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente indígenas e quilombolas.

Cotas em concursos
aA ausência de previsão adequada dos critérios a candidatos cotistas, bem como a falta de adaptabilidade para a realização das provas físicas por pessoas com deficiência, motivaram a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão a solicitar alterações em edital para provimento de cargos da Polícia
Federal, realizado em 2018.

aO concurso era destinado ao provimento de vagas aos cargos de delegado, perito criminal,
agente, escrivão e papiloscopista. Entretanto, seu edital não cumpria dispositivos da legislação
quanto à adaptabilidade para a realização das provas físicas pelas pessoas com deficiência e
à ausência de previsão adequada dos critérios aos candidatos cotistas (negros e pessoas com
deficiência).

aEm julho daquele ano, uma recomendação foi encaminhada à Polícia Federal e à instituição

responsável pela elaboração da prova, em documento assinado conjuntamente pelos grupos de
trabalho da PFDC sobre “Enfrentamento e Prevenção ao Racismo” e “Inclusão de Pessoas com Deficiência”. As orientações contidas na recomendação não foram acatadas em sua integralidade, o que
motivou o Ministério Público Federal a requerer judicialmente o cumprimento do que determina a
legislação na área. A ação segue tramitando na justiça.

aA PFDC também atuou diante de decisão da Advocacia-Geral da União que poderia afetar

o sistema de cotas raciais em concursos da administração pública. É que em 2017 o Conselho
Superior da AGU julgou procedente pedido administrativo que solicitava a não aplicação do sistema
de cotas nos concursos voltados à transferência e promoção na carreira – divergindo do posicionamento já apresentado pela União no âmbito de ação judicial que corre na 3ª Vara Federal de Mato
Grosso. Um ofício foi encaminhado ao órgão pedindo esclarecimentos sobre a medida.

TEMA EM ABORDAGEM NO ENEM
Em 2018, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão firmou um termo de ajustamento
de conduta com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O foco esteve no compromisso de disponibilização de vista da prova de redação, de caráter pedagógico, a todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no prazo de 90 dias a contar da divulgação do resultado, bem como garantir
a acessibilidade integral a todas as pessoas com deficiência para a realização do Enem.
As alterações passaram a valer a partir de 2018 e incluem, ainda, o compromisso do Inep
em aumentar de forma paulatina e significativa o percentual de questões que envolvam
ou transversalizem o estudo da história e cultura afro- brasileira e indígena, previsto nas
Leis nº 10.639/2003 e nº11.645/2008. Com vigência de cinco anos, o termo tem validade
até 2023.

Em 2016, o então procurador-geral da República Rodrigo Janot atendeu solicitação da PFDC e ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a inconstitucionalidade da lei do município
de Novo Gama (GO) que proíbe e criminaliza qualquer tipo de manifestação pública contrária
à fé cristã. Em sua argumentação, o PGR apontou que a norma fere as liberdades de expressão e
de crença, além de afrontar os princípios constitucionais do estado laico e de isonomia, por conferir
tratamento distinto às religiões.
O pedido de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 43 atende solicitação
da procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, que em setembro daquele ano
encaminhou ao procurador-geral da República representação sobre a matéria. A PFDC destacou que
a legislação municipal é inconstitucional em diferentes aspectos.
O entendimento foi seguido pelo procurador-geral, que destacou que a referida lei afronta a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal, pois o tema deve receber tratamento uniforme em todo o país. “Praticar ato que ‘fira ou afronte a fé cristã’, como prevê a lei
municipal, além de ser conceito inadmissivelmente aberto, porque dependente de avaliação completamente subjetiva e variável, não é conduta tipificada como crime no artigo 208 do Código Penal,
de forma que a Lei 1.515/2015 inova na ordem jurídica e usurpa competência legislativa privativa da
União, em flagrante inconstitucionalidade”, afirma na inicial.

POLÍTICAS PÚBLICAS
“Omo-oba – Histórias de Princesas”
aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão atuou ainda em episódios emblemáticos de descumprimento
do que determina a Lei Federal 10.639. Em 2018, após o recebimento de denúncias, a PFDC deu prazo de dez
dias para a que a Escola Sesi, em Volta Redonda/RJ, apresentasse esclarecimentos sobre o recolhimento do livro
paradidático “Omo-oba – Histórias de Princesas”. A obra teria sido substituída pelo Sesi após alguns pais terem
questionado o conteúdo da publicação, que reconta mitos africanos. Após o questionamento, o Sesi informou à
PFDC a adoção de uma série de providências não apenas para sanar o ocorrido, mas, também, para evitar que
situações semelhantes aconteçam em outras unidades do Sesi em todo o Brasil.
Declarações de cunho racista
aOutro caso que ganhou repercussão nacional e que também mobilizou atuação da PFDC é o do então deputado federal Jair Bolsonaro, que em 2017 fez declarações de cunho racista em uma palestra. Em razão da prática de
crime, uma representação foi encaminhada à Procuradoria Geral da República pedindo que o parlamentar fosse
denunciado ao Supremo Tribunal Federal – o que ocorreu em abril de 2018. À época dos fatos, a PFDC também
encaminhou o caso à Procuradoria dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro para a adoção de outras ações cíveis.
O MPF/RJ processou o parlamentar por danos morais coletivos a comunidades quilombolas e à população negra
em geral. Em outubro daquele ano, a justiça condenou o deputado a pagar 50 mil reais de indenização.

Parâmetros nas políticas de cotas
aAo longo do último ano, a Procuradoria também manteve interlocução com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) para construir alternativas voltada a uniformizar parâmetros gerais sobre cotas raciais nesses estabelecimentos de
ensino. Em novembro, a adoção de medidas para garantir a implementação da política de cotas
raciais nas universidades e institutos federais em todo o país foi tema de diálogo entre a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior (Andifes).
aA questão esteve na pauta da 121ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, realizada em outubro e que contou com a participação da procuradora federal dos Direitos do Cidadão,
Deborah Duprat, e da coordenadora do Grupo de Trabalho da PFDC sobre Enfrentamento e Prevenção ao Racismo, a promotora de Justiça do MP/BA Lívia SantAnna Vaz.

No diálogo, a PFDC ressaltou a importância dessa política pública como mecanismo para assegurar a promoção da diversidade e de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme estabelece a Constituição Federal. Durante a reunião, a coordenadora do GT Enfrentamento e Prevenção
ao Racismo pediu a reitores a adoção de medidas para assegurar o cumprimento da reserva de cotas
raciais também nos processos de seleção dos docentes. A proposta é que, a partir de um diálogo
coordenado entre Ministério Público e dirigentes das instituições de ensino superior, possa ser estabelecida uma padronização mínima nos editais de oferta de vagas – de modo a evitar, inclusive,
eventuais pedidos de judicialização.

Fundação Cultural Palmares
aEm 2019, a PFDC endossou a contestação à nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo

para exercer a presidência da Fundação Cultural Palmares e pediu à Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF) que instaurasse procedimento para apurar possíveis ilegalidades
na indicação do nome ao cargo.

aIsso porque Sergio Camargo adota publicamente postura radicalmente contrária aos interesses

que a Fundação Palmares busca defender – incompatibilidade que torna evidente que a referida
nomeação teria como objetivo frustrar não apenas a persecução dos objetivos legalmente atribuídos à Palmares, mas também o cumprimento do dever de enfrentamento do racismo institucional e estrutural e de promoção da igualdade racial expressamente abrigados na Constituição.

aEm abril de 2020, a PFDC questionou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

(Seppir), da Presidência da República, sobre como vem procedendo em relação ao crescente número de casos de violações de direitos humanos em face das religiões de matriz afro-brasileira.

aO pedido foi para que o órgão informe quais foram as ações implementadas em 2018 e 2019

quanto ao enfrentamento da intolerância religiosa no Brasil, bem como as iniciativas programadas
para área em 2020. A PFDC também quer informações quanto aos encaminhamentos dados a partir
do Relatório de Violência e Intolerância Religiosa, o RIVIR 2011/2015. O documento foi elaborado
pela própria Seppir e identificou a intensificação dos ataques a templos de religiões de matriz afro-brasileiras.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
“As instituições de justiça no Brasil são racializadas desde sua origem e trazem os
resquícios da colonialidade, do patriarcado e da escravidão – marcas que fundaram
as bases históricas de nossa sociedade”. A fala é da procuradora federal dos Direitos
do Cidadão, Deborah Duprat, durante o grupo de trabalho “Acesso da População
Negra ao Sistema de Justiça”, que integrou as atividades da IV Conferência Nacional
de Promoção da Igualdade Racial (Conapir).
Realizada em 2018, a Conferência se deu no bojo das atividades da Década Internacional do Afrodescendente (2015-2024) e destacou temas como reconhecimento,
justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos.
O encontro teve como objetivo propor e analisar as políticas de promoção da igualdade racial para a população negra e de povos e comunidades tradicionais, além
de promover o diálogo entre sociedade civil e gestores estaduais e municipais. Os
debates subsidiaram a análise das propostas a serem apresentadas como resultado
final da Conapir no que refere aos mecanismos para aprimorar o acesso da população negra à justiça.

30 nov: Atos contra a fé cristã: PGR atende solicitação da PFDC e pede inconstitucionalidade da lei

16 mar: Esclarecimento sobre decisão que afeta
sistema de cotas raciais em concurso

07 abr: Representação contra parlamentar que
fez pronunciamento racista

familiares das vítimas para esclarecer sobre julgamento do caso

04 abr: Esclarecimentos sobre política de cotas nos
cursos de pós-graduação

19 dez: Seminário debate desa os na garantia
dos direitos da população afrodescendente

14 set: Desafios e perspectivas para a federalização
da Chacina do Cabula

10 abr: Política de assistência a cotistas: PFDC
sedia reunião entre movimento negro e MEC

29 ago: Chacina do Cabula: PFDC se reúne com

10 abr: Interlocução entre MEC e movimento negro

21 mar: Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial: PFDC institui grupo de trabalho
para enfrentamento ao racismo

09 mai: Procuradoria dos Direitos do Cidadão cobra esclarecimentos no caso de professora afastada após aula sobre História Afro

rência Nacional da Igualdade Racial

10 abr: Cotas raciais: PFDC oficia institutos e universidades federais de todo o Brasil sobre existência de comissões de verificação

01 jun: “O racismo é prática que atravessa nosso
sistema de justiça”, destaca PFDC durante Confe-

2019

06 jul: Movimentos sociais pedem apoio para proteção à laicidade do Estado

28 mar: PFDC entrega a ministros do STF subsídio
para análise sobre abate tradicional e ritualístico
de animais
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14 mai: Após depreciação a Zumbi, PFDC pede que
presidente da Palmares responda por improbidade

02 dez: PFDC endossa posicionamento que contesta nomeação do atual presidente da Fundação
Palmares

24 jul: PFDC solicita alterações em edital para provimento de cargos da Polícia Federal
03 ago: PFDC defende sacrifício ritualístico de
animais para fins religiosos

para discutir política de assistência a cotistas
04 out: Ataques a templos de religiões de matriz
africana são tema de diálogo

09 ago: Em audiência pública, PFDC defende reconhecimento e valorização das tradições dos povos
de matriz africana
30 ago: PFDC debate impactos do racismo e da
intolerância religiosa

INCLUSÃO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
Fortalecer o exercício de cidadania da pessoa com deficiência e o protagonismo
de suas próprias vidas, em igualdade de oportunidade com o restante da
população. É sob essa perspectiva, que a PFDC atuou na temática ao longo
da gestão. O objetivo foi garantir a todos o pleno exercício de direitos, sem
qualquer forma de discriminação.

Igualdade de oportunidades
aEntre as diretrizes que marcam o conjunto de normativas sobre os direitos da pessoa

com deficiência está o fortalecimento do exercício de cidadania e o protagonismo de
suas próprias vidas, em igualdade de oportunidade com o restante da população. É
sob essa perspectiva, que em 2016 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão manteve interlocução com o Ministério da Educação para que o órgão adotasse providências
para a compra de livros didáticos em formato acessível.

aDesde janeiro daquele ano, com a entrada em vigor da Lei Brasileira d Inclusão (LBI),

o poder público passou a ter a obrigatoriedade de incentivar a produção e a comercialização de livros em formato acessível – inclusive, estimulando o cumprimento da
medida por parte das editoras, que só poderiam participar de processos comerciais com
órgãos de governo se ofertassem seus acervos também em formatos acessíveis.

aÉ também como parte dessa estratégia, que em 2017 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Sindicato Nacional
dos Editores de Livros para a disponibilização de ferramenta que auxilie pessoas com
deficiência visual a adquirir publicações em formatos acessíveis, visto que a produção do livro exclusivamente impresso deixa excluído de seu acesso toda pessoa que não
possa ler ou manipular suas páginas – como pessoas cegas, com baixa visão, dislexia, paralisadas ou amputadas de membros superiores.

aAs tratativas para o acordo que buscou fomentar a leitura inclusiva e a democratização

do acesso à informação foram conduzidas pelo Grupo de Trabalho da PFDC sobre Inclusão
da Pessoa com Deficiência e, em fevereiro de 2018, finalmente resultou no lançamento do Portal do Livro Acessível. Por meio da plataforma, criada em linguagem acessível,
o usuário interessado em obras literárias pode fazer sua solicitação diretamente às editoras detentoras dos direitos de publicação. São as próprias empresas as responsáveis em
proceder com a produção e a venda dos títulos. A iniciativa deve beneficiar especialmente
os cerca de seis milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência visual.

aAntes do compromisso firmado com a PFDC, a pessoa interessada em adquirir um li-

vro acessível precisava solicitar a obra diretamente à editora, sem um canal específico de
atendimento ou controle em relação a prazos. Com a plataforma online, as empresas que
não atenderem à solicitação estarão submetidas a uma série de sanções. A estimativa é
que a iniciativa beneficie cerca de seis milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência visual.

Acessibilidade em programas habitacionais
aOutro importante resultado está na decisão do Ministério das Cidades em revogar a

Portaria Nº 355/2017, que alterava as normas de acessibilidade adotadas nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. A normativa estabelecia critérios de acessibilidade inferiores aos estipulados no que determina legislação
brasileira.Após uma recomendação elaborada pelo Grupo de Trabalho Inclusão da
Pessoa com Deficiência, a pasta decidiu revogar o texto. Além de acarretar graves prejuízos às pessoas com deficiência, a portaria também implicaria na responsabilização dos
empreendedores responsáveis pelas obras, destacou a PFDC na recomendação.

ACESSIBILIDADE NO MPF

Reconhecimento da capacidade civil plena
aNo campo do Legislativo, a fim de contribuir com o debate acerca das novas diretrizes trazidas

pela Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, a PFDC lançou nota técnica na qual defende o reconhecimento da capacidade civil plena das pessoas com deficiência. O documento busca subsidiar a
análise de propostas legislativas que buscam alterar a LBI no que se refere à capacidade das pessoas
com deficiência, assim como questionamentos judiciais da legislação.

a Para a PFDC, embora fundamentadas numa suposta proteção a esse grupo populacional, essas

iniciativas acabam por desconsiderar os valores fundamentais do reconhecimento dos direitos
da pessoa com deficiência à capacidade e à valorização de sua vontade. Na nota técnica, a PFDC
esclarece que a Lei Brasileira de Inclusão veio apenas regular internamente as disposições da Convenção Internacional e que a legislação responde, inclusive, a questionamentos feitos ao Estado brasileiro por comitê criado pelas Nações Unidas para acompanhar o progresso dos países signatários
da Convenção no que se refere à aplicação das normas previstas.

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Em 2018, a PFDC integrou a delegação brasileira presente à 11ª Conferência dos Estados
Partes da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York. O encontro reuniu 177 nações signatárias
da Convenção, representadas por órgãos do poder público, movimentos e organizações da
sociedade civil. O diálogo teve como tema “Não deixar ninguém para trás por meio da implementação integral da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, e colocou em pauta participação política, mulheres e meninas com deficiência, reconhecimento
das pessoas com deficiência como iguais perante a lei e também parcerias público-privadas e de cooperação internacional para fortalecer a implementação dos dispositivos da
Convenção – que foi ratificada pelo Brasil em 2008 com status de emenda constitucional.

Acessibilidade em concursos públicos
aAtenta a essas garantias, em agosto a PFDC – por meio de seu Grupo de Trabalho – pediu na jus-

tiça a impugnação de concurso da Polícia Federal que violava cotas para pessoas com deficiência. Na
ação, foi solicitada a reformulação do edital destinado ao provimento de vagas nos cargos de delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista do órgão. O pedido é para que sejam providenciadas
adaptações razoáveis – de acordo com as necessidades individuais – em todas as etapas do certame,
incluindo as provas físicas e o Curso de Formação Profissional. A solicitação tem como fundamento
as diretrizes da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015). A ação segue tramitando na justiça.

a As ilegalidades do edital da Polícia Federal já haviam sido apontadas pela Procuradoria Federal

dos Direitos do Cidadão. Em julho de 2018, a PFDC encaminhou Recomendação sobre o tema à
Polícia Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
(Cebraspe), responsável pela elaboração das fases da primeira etapa do certame. As orientações
não foram acatadas em sua integralidade, o que motivou o Ministério Público Federal a requerer
judicialmente o cumprimento do que determina a legislação na área.

a Ainda no que se refere a acessibilidade em concursos públicos, desde novembro de 2018, com

Foi também a partir da atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que o MPF
instituiu em 2019, por meio da Portaria 789/2019, o Programa de Inclusão do Ministério
Público Federal. A iniciativa visa assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o pleno exercício de seus direitos, de forma a garantir não somente o amplo acesso ao
ambiente físico, à informação e aos serviços da instituição, como também o reconhecimento da dignidade e cidadania.
Entre os objetivos da iniciativa estão fomentar planos de ação, desenvolvimento de projetos e realização de iniciativas para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso às áreas do MPF, aos meios de informação e ao exercício das funções
ocupacionais em contexto laboral apropriado. Pretende-se ainda estimular a participação
dessas pessoas integrantes do MPF na formulação, monitoramento e avaliação das ações
de acessibilidade e inclusão no ambiente de trabalho, bem como promover sensibilização
e conscientização em relação ao tema.

Política Nacional de Educação

aApós o governo federal anunciar a ideia de abandonar a inclusão de alunos com deficiência na

rede regular de ensino, a PFDC encaminhou uma recomendação ao Ministério da Educação. O pedido
é para que o órgão se abstenha de produzir qualquer alteração na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) que esteja em desconformidade com os
parâmetros constitucionais e legais que tratam do tema. A PNEEPEI orienta o atendimento a estudantes com deficiência em escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Denúncias feitas à Procuradoria
detalham que a proposta em debate pelo MEC abandona a inclusão na rede regular de ensino como
perspectiva central de abordagem. A medida afronta o que determina os atuais marcos legais que
regem o tema – como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de
Inclusão e a própria Constituição Federal. Foi suspensa a consulta pública que havia sido aberta pelo
governo federal para alterar a PNEEPEI, que se mantém de acordo com os parâmetros que a fundamentaram.

aAs alterações na Política Nacional de Educação Especial também foi debatida pela PFDC no Congresso Nacional, em seminário realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. O encontro reuniu parlamentares, especialistas, representantes
do governo e da sociedade civil. Na oportunidade, a procuradora reiterou as conquistas na luta pela
inclusão a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Ambas as normas apresentam um olhar sobre as
pessoas com deficiência que objetiva assegurar seus direitos sob uma perspectiva inclusiva e de autonomia, o que é incompatível com o ensino segregado em classes e escolas especiais.

PROJETO DE LEI SOBRE AUXÍLIO INCLUSÃO
Em dezembro de 2019, a PFDC encaminhou Nota Técnica aos parlamentares que irão analisar o Projeto de Lei 6.159/2019 – que busca disciplinar sobre o auxílio inclusão e o sistema
de cotas para pessoas com deficiência. Para a Procuradoria, a medida representa grave retrocesso nos direitos sociais historicamente assegurados a pessoas com deficiência, visto
que, a pretexto de regular a instituição de benefício previsto na Lei Brasileira de Inclusão, o
projeto promove uma série de alterações prejudiciais no sistema de cotas para as pessoas
com deficiência no mercado de trabalho.

Acessibilidade nos Correios

a publicação do Decreto 9.546, candidatos com deficiência que prestam concursos públicos já
não têm mais assegurado o direito à realização de provas físicas em versão adaptada às suas
condições. É que a normativa publicada pelo governo federal alterou o Decreto nº 9.508/2018 e
excluiu a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência, além de estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos aplicados aos demais
candidatos. A medida vale para cargos na administração pública federal direta e indireta.

aA adaptação de unidades dos Correios para o atendimento a pessoas com deficiência ou mobilida-

a Diante da inconstitucionalidade da determinação, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cida-

aEntre os ajustes previstos está a disponibilização de rampas ou equipamentos eletromecânicos de

dão encaminhou à Procuradoria Geral da República representação para que um pedido de inconstitucionalidade do Decreto 9.546/2018 seja apresentado perante o Supremo Tribunal Federal.
O argumento é de que a normativa fere o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 – que trata dos
princípios da dignidade, do pluralismo, da igualdade e da não-discriminação –, além das diretrizes
estabelecidas pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e pela Convenção Internacional da Pessoa com
Deficiência, que ganhou status de emenda constitucional.

de reduzida foi objeto de um termo de ajustamento de conduta firmado em maio de 2019 entre a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão. O acordo indica uma série de adequações que devem ser promovidas
nas agências próprias dos Correios e nos Centros de Entrega de Encomendas onde houver atendimento
regular ao público.
deslocamento vertical para acesso às agências; a instalação de piso tátil direcional e de alerta no hall
público; a oferta de, pelo menos, um balcão de atendimento acessível para usuários de cadeira de rodas;
a instituição da sinalização de acessibilidade; a disponibilização de assentos preferenciais; e a adaptação
de banheiros. Também consta entre os compromissos, a capacitação de, pelo menos, uma pessoa em
cada agência para atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras), bem como a qualificação de, no
mínimo, um funcionário na dependência para o atendimento de pessoas com deficiência.

2019

2018

2017

2016

Informativos Publicados
01 ago: Ameaça de retrocessos na garantia de livro
acessível

19 ago: MPF envia a partidos recomendação para
tornar propagandas eleitorais mais inclusivas

04 ago: Alteração na LBI: nota defende capacidade
civil plena das pessoas com deficiência

28-nov: Ameaça de retrocessos na garantia de livro
acessível é tema de reunião na PFDC

04 abr: Direito à diversidade é tema de reunião
entre PFDC e Escola de Gente

19 jun: Revogação de portaria que alterava normas
de acessibilidade em programas habitacionais

04 mai: PFDC pede revogação de portaria que
reduz acessibilidade em programas habitacionais
públicos

06 jul: Acordo garante disponibilização de livros em
formato acessível

15 fev: Inclusão: após acordo com o MPF, editoras
lançam portal unificado para compra de livro em
formato acessível

28 jun: PFDC firma acordo com editoras de livros
didáticos para garantir produção em formato acessível a pessoas com deficiência

13 jun: PFDC participa de encontro na ONU que
debate a Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência

29 jun: Recomendação ao MEC quer evitar desmonte na Política Nacional de Educação Inclusiva

02 mai: TAC entre PFDC e Correios prevê adaptações
em agências para atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

06 dez: PL apresentado pelo Poder Executivo impõe retrocesso nos direitos de pessoas com deficiência, aponta PFDC

25 jul: MPF e MP/RJ reúnem especialistas para falar
sobre desafios da inclusão

24 jul: PFDC solicita alterações em edital para provimento de cargos da Polícia Federal
17 ago: MPF pede impugnação de concurso da
Polícia Federal que viola cotas para pessoas com
deficiência

06 nov: Decreto que exclui adaptação de provas
físicas para candidatos com deficiência viola a
Constituição, defende PFDC
14 nov: Nova política de educação especial é apresentada sem a perspectiva inclusiva

LGBTI
A promoção e a defesa dos direitos de todos, sem discriminação de gênero ou de
orientação sexual, também mereceu atenção da Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão ao longo do último quadriênio.

Compromisso na esfera internacional
aUnir esforços para a elaboração de estratégias e a disseminação de boas práticas que

permitam a promoção e a defesa dos direitos de todos, sem discriminação de gênero ou
orientação sexual. Esse é o compromisso firmado por um conjunto de 16 instituições
de direitos humanos que integram a Federação Ibero-Americana de Ombudsman
(FIO) – entre elas, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – e lançado em 17 de
maio, data que marca o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia.

aNa declaração, as Defensorias del Pueblo, Procuradorias, Provedorias de Justiça e Co-

missões de Direitos Humanos que integram a FIO destacam a necessidade de evidenciar
e combater a discriminação estrutural contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transexuais e transgêneros nos países da Ibero-América, fortalecendo o compromisso
de promover e garantir o cumprimento dos tratados internacionais e das legislações nacionais na área.

Oferta de processo transexualizador no SUS
aA fim de identificar o grau de assistência ofertado à população transexual no Brasil, em

2018 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou ao Ministério da Saúde e às
Secretarias Estaduais de Saúde informações a respeito do atendimento dispensado a essa
população. Número de ambulatórios habilitados para o processo transexualizador, sua
localização e as pendências relacionadas aos casos de estabelecimentos ainda não
credenciados estão entre os dados solicitados. Entre os problemas constatados estão a
capacidade reduzida para operacionalizar o atendimento, a demora para o início do tratamento e a falta de medicamentos para viabilizar a terapia hormonal. O levantamento também mostra que informações repassadas pelo Ministério da Saúde eram divergentes, em
alguns pontos, daquelas apresentadas pelos gestores estaduais. A ideia é que, a partir do
acúmulo de dados, seja possível encaminhar, junto aos procuradores regionais dos Direitos
do Cidadão, a instauração de procedimentos administrativos para o acompanhamento
das situações estaduais e consequentes desdobramentos de ações cabíveis.

a A avaliação sobre os dez anos do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS) e sua interface com outras políticas de saúde e de direitos humanos foram tema
de diálogo realizado em Brasília e que contou com a participação da Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão, por meio de seu Grupo de Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos. O evento colocou em debate o programa instituído em 2008 – atualmente regulamentado pela Portaria nº 2.803/2013 – e destacou as ações necessárias para o avanço
dessa política na perspectiva dos usuários do SUS, bem como as estratégias em saúde
para pessoas trans em diferentes pontos das Redes de Atenção à Saúde e a importância
do cuidado integral a essa população.

DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA E A TRANSFOBIA
Em 2018, o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia foi celebrado em
ato realizado na Casa das Nações Unidas (ONU) em Brasília e que contou com a participação da procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. O evento
integra as mobilizações no âmbito da campanha “Livres & Iguais: Nações Unidas pela
Igualdade LGBTI”. Na ocasião, a PFDC destacou que o direito ao respeito e à igualdade
são os princípios sobre os quais se fundam a própria Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que completa 70 anos.

Pluralismo nas políticas educacionais

Tema em debate no Fórum Social Mundial

aTambém mereceu atenção da PFDC projetos de lei que buscam proibir o debate sobre igualdade

a Em 2018, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão esteve entre as cerca de 1,5 mil organizações e movimentos sociais que participaram da 13ª edição do Fórum Social Mundial, que
aconteceu em Salvador/BA, entre 13 e 17 de março. O evento reuniu 60 mil pessoas, em seminários,
oficinas, reuniões e rodas de conversa que debateram a garantia de direitos sociais, o desenvolvimento humano e a democracia.

de gênero em sala de aula. É o caso do projeto Escola Sem Partido, que foi tema de uma nota técnica
enviada pela PFDC a deputados e senadores como forma de subsidiar a análise dos PLS 193/2016, PL
1411/2015 e PL 867/2015. O texto alerta sobre a inconstitucionalidade da proposta que busca, sob
uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento, eliminar nas escolas brasileiras a discussão sobre política, religião e também sexualidade – afrontando a Lei Nacional de Diretrizes e
Bases da Educação.

aA fim de impedir que estados e municípios adotassem legislações inspiradas nas propostas do
Escola Sem Partido, a PFDC solicitou ao procurador-geral que apresentasse, perante o STF, pedido de inconstitucionalidade de diversas leis municipais que também proíbem a abordagem de
questões de gênero em sala de aula.

aEm 2016, foram representações em face da legislação das cidades de Ipatinga (MG), Cascavel

(PR), Paranaguá (PR), Blumenau (SC), Tubarão (SC) e Palmas (TO). Essas foram objeto de ADPFs: 460
- Escola sem Partido (Cascavel-PR) , 461 - Escola sem Partido (Paranaguá-PR), 466 - Escola sem Partido (Tubarão-PR), 467 - Escola sem Partido (Ipatinga-MG), 522 - Escola sem Partido (Petrolina-PE e
Garanhuns-PE), 526 - Escola sem Partido (Foz do Iguaçu-PR), 624 – Escola sem Partido (Santa Cruz de
Monte Castelo/PR). Segue em apreciação na ADPF 460, considerando tratar-se de mesma matéria.

aNa ocasião, a PFDC integrou o debate “Ações de Enfrentamento à Violência e à Discriminação da população LGBTI”, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia. Entre as questões
em destaque, a então recente decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou a transexuais e
transgêneros o direito de alterarem o prenome e o gênero no registro civil sem cirurgia e sem necessidade de autorização judicial. A PFDC também ressaltou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de
assegurar a mulheres transexuais e travestis a possibilidade de concorrer na cota destinada ao sexo
feminino pela Lei Eleitoral.

IGUALDADE DE DIREITOS

aEm 2017, a PFDC encaminhou novas representações questionando a inconstitucionalida-

Em 2019, o veto do governador de Santa Catarina ao Projeto de Lei nº 48/2017, que trata
do uso do nome social e do reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais no âmbito da administração e das escolas públicas do estado, levou a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão a emitir posicionamento contra a medida.

aEm 2018, os pedidos encaminhados à procuradora-geral da República foram em face das leis dos

Em nota técnica, o Grupo de Trabalho da PFDC sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos destacou que a adoção do nome social como expressão de identidade e de dignidade humana
é um direito constitucional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma
oportunidade.

de das leis dos municípios de Viçosa/MG, Cachoeiro do Itapemirim/ES, Manaus/AM, Governador
Celso Ramos/SC, Santa Cruz de Monte Castelo/PR e Pedreira/SP. Estas foram arquivadas em razão do
trâmite da ADPF 460.
municípios de Londrina/PR, Itaporanga D’Ajuda/SE, Itaipulândia/PR e Jaraguá do Sul/SC.

aAlém das ações acima descritas, foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) a ADI

5.668. Nela, há pedido de interpretação conforme a Constituição para que as escolas brasileiras
sejam obrigadas a coibir as discriminações em razão de gênero, identidade de gênero ou orientação sexual. A decisão em uma única dessas ações alcançará todos os casos.

aNo caso de Alagoas, com a chamada “lei da mordaça”, o procurador-geral da República atuou em

consonância com a solicitação encaminhada pela PFDC e defendeu, em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que a legislação alagoana afronta os princípios constitucionais de educação
democrática e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como a liberdade de
consciência dos estudantes.

aEm março de 2017, uma liminar concedida pelo ministro Roberto Barroso suspendeu a Lei

7.800/2016, de Alagoas, que instituiu o programa Escola Livre no estado. Seguindo entendimento do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, o ministro afirmou que a legislação
apresenta elementos de aparente violação à Constituição, especialmente quanto à educação para o
pleno desenvolvimento da pessoa e a cidadania.

a Em abril de 2020, a Corte novamente concedeu decisão favorável sobre a temática. Por unanimidade, os ministros do STF declararam inconstitucional uma lei municipal do Novo Gama (GO) que
vetava a discussão de gênero em escolas. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
foi proposta pela Procuradoria-Geral da República a partir de uma representação feita, em
2016, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por meio de seu Grupo de Trabalho
Direitos Sexuais e Reprodutivos.

aA Lei 1.516/2015 proibia a utilização de material didático com conteúdo relativo à diversidade

de gênero nas escolas municipais. Além de ferir competência privativa da União de legislar sobre as
bases nacionais da educação, a norma contrariava princípios fundamentais como a igualdade de
gênero, o direito à educação plural e democrática e a laicidade do Estado.

ESCOLA LIVRE, PLURAL, DEMOCRÁTICA
O compromisso do Ministério Público com uma escola livre, plural, democrática e que respeite todas as diferenças foi defendido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
em artigo para o Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Na publicação, a
PFDC comenta sobre os perigos de iniciativas vinculadas ao projeto Escola sem Partido e os
reflexos de uma educação pouco inclusiva e não-plural na garantia de direitos, sobretudo,
de mulheres e população LGBT, destacando, ainda, a atuação da Procuradoria no tema.

Entre as justificativas para o indeferimento da proposição legislativa, o governador de
Santa Catarina alegou invasão de competência privativa da União para legislar sobre os
direitos civis. Entretanto, apontou a PFDC, os legisladores atuaram de forma constitucional, pois cuidaram de assunto relativo à administração pública estadual, e não de registro
público ou de qualquer outra matéria de direito civil.

Discriminação no ambiente escolar
aO fim da discriminação no ambiente escolar também motivou a Procuradoria Federal dos Direi-

tos do Cidadão a compor os debates da comissão sobre Orientação Sexual, Identidade de Gênero e
Nome Social – do Conselho Nacional de Educação. O objetivo foi contribuir nas reflexões acerca do
uso do nome social para estudantes travestis, transexuais e transgêneros.
Na ocasião, a PFDC destacou que o direito ao uso do nome social está amparado pela ordem jurídica,
constitucional e legal. Em setembro de 2017, o Conselho aprovou resolução que passou a autorizar o
uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. A norma foi
homologada pelo Ministério da Educação em janeiro de 2018 e busca propagar o respeito e minimizar estatísticas de violência e abandono da escola em função de bullying, assédio, constrangimento
e preconceitos.

PFDC aciona PGR para
invalidar lei discriminatória
aEm abril de 2017, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ao procurador-geral da República representação para que seja apresentado ao Supremo Tribunal Federal pedido
de inconstitucionalidade de lei da cidade de Sorocaba/SP que proíbe o uso de banheiro público em função da identidade de gênero.
aA Lei Nº 11.185 foi aprovada pelo município paulista em 2015 e dispõe sobre a proibição do uso
– em função da identidade de gênero – de banheiros, vestiários e demais recintos localizados em
instituições de ensino fundamental públicas e privadas. A legislação estende a vedação a vestimentas, uniformes e demais elementos de indumentárias nos ambientes escolares.

aPara a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a proibição determinada pela lei caracteriza clara ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e a direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, assim como a garantias consagradas em diversos diplomas
internacionais.

PARCERIA COM AS NAÇÕES UNIDAS
Com o objetivo de fortalecer a atuação na defesa e promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, a PFDC e o Fundo de População das Nações Unidas construíram parceria para ação
estratégica na área. O foco do trabalho está na promoção de direitos sexuais e reprodutivos, especialmente em questões como planejamento familiar, prevenção da mortalidade
materna, combate à violência de gênero e o exercício da sexualidade na perspectiva de
direitos.

Constitucionalidade do PreparaTrans
aEm 2017, a PFDC também defendeu a constitucionalidade do curso de extensão PreparaTrans, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás para apoio gratuito à população travesti, transexual e transgênera que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio.
aEm nota técnica, o Grupo de Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos da PFDC apontou que a

iniciativa da UFG é constitucional e legal, uma vez que se trata de uma estratégia de ação afirmativa que beneficia uma população constantemente discriminada e vítima de exclusão social.
O pedido de posicionamento técnico foi feito pelo MPF em Goiás, a fim de subsidiar a condução de
procedimento aberto a partir de denúncia feita à Sala de Atendimento ao Cidadão, segundo a qual
a atividade representaria suposta discriminação contra heterossexuais e “outros gêneros que compõem a nossa sociedade”.

Diálogo com movimentos sociais
aA atuação na área esteve pautada pelo diálogo com movimentos e organizações da sociedade
civil. Em outubro de 2016, por exemplo, a PFDC recebeu representantes da Associação Brasileira de
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT). O encontro buscou construir estratégias
para uma atuação articulada na defesa dos direitos à livre orientação sexual e identidades de
gênero e para o fim da discriminação e da violência que atinge esse segmento social. A ABGLT
destacou a necessidade de adoção de medidas contra legislações que buscam cercear a discussão
sobre política, sexualidade e religião nas escolas brasileiras, bem comoa importância de não retrocesso de direitos já alcançados, com especial atenção às ações que tramitam no Supremo Tribunal
Federal que afetam garantias da população LGBTI.

Uso de nome social no MPU
a

Desde dezembro de 2018, passou a ser garantido no âmbito do Ministério Público da União
o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. A garantia foi incluída na Portaria PGR/MPU nº
7/2018, que dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas transgênero no MPU. A inclusão
do artigo atende solicitação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e tem como premissa
garantir um tratamento humanizado e livre de qualquer discriminação, restrição ou negação, em
virtude da identidade de gênero, aos integrantes do MPU e usuários dos seus serviços.

a A medida é mais uma etapa da política de garantia de direitos a pessoas transgênero usuárias

dos serviços do Ministério Público da União. Em 2018, uma portaria assinada pela Procuradoria
Geral da República assegurou a possibilidade de uso do nome social às pessoas transgênero
em situações como o cadastro de dados e informações, comunicações internas, endereço de
correio eletrônico, identificação funcional, lista de ramais do órgão e nome de usuário em sistemas
de informática. Desde 2013, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão vinha atuando junto à
Secretaria Geral do Ministério Público Federal para que a instituição regulamentasse o uso do nome
social na instituição. A determinação beneficia membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados que assim o desejarem.

Combate à LGBTfobia no esporte
aEm janeiro de 2020, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu à Confederação Brasi-

leira de Futebol (CBF) e o Conselho Nacional dos Esportes (CNE) que adotassem providências para
o enfrentamento e a prevenção a práticas de LGBTfobia em campeonatos de futebol e demais
competições esportivas nacionais.

aA PFDC solicitou aos órgãos que adequassem seus atos normativos à recente decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a prática de LGBTfobia ao crime de racismo. A decisão é de
junho de 2019 e tornou crime inafiançável e imprescritível práticas que envolvam ofensas e outras
formas de discriminação a gays e pessoas transgêneras. A Procuradoria também solicitou à CBF que
promova campanhas de conscientização, enfrentamento e prevenção às práticas de homofobia e
transfobia nos estádios de futebol, alertando sobre as consequências desses atos.

CARTILHA MP E OS DIREITOS LGBT
Em 2017, a PFDC e o Ministério Público do Estado do Ceará lançaram a cartilha “Ministério
Público e Direitos de LGBT”. A publicação reúne conceitos e legislação acerca dos direitos
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros e busca contribuir para
a efetivação de suas garantias legais, o fim do preconceito e da violência contra essa população.
A cartilha é destinada a membros do Ministério Público, operadores do sistema de direitos
e ao próprio segmento LGBT. A publicação esclarece conceitos relacionados a orientação
sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, e elenca direitos já assegurados a
essa população – como o casamento e união estável, a adoção, o acesso e permanência na
escola e o uso do nome social.
O texto compila leis nacionais e estaduais que visam proteger os direitos de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros e traz informações sobre como agir no
caso de violações a esses direitos.
Além do canal de denúncias Disque 100 (Secretaria dos Direitos Humanos) e da Sala de
Atendimento ao Cidadão (Ministério Público Federal), há em todo o País mais de 30 Centros
de Referência no Combate à Homofobia. Os órgãos podem auxiliar no encaminhamento de
denúncias de violação de direitos por motivação homofóbica e também desenvolvem atividades nas áreas de assistência social, educação e saúde.

2016

Informativos Publicados
14 fev: Discussão de gênero: Pedido para inconstitucionalidade de leis municipais
19 ago: Diversidade de gênero: PFDC recebe representantes da ABGLT

18 abr: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga
inconstitucional lei que proibia discussão sobre
gênero nas escolas de Volta Redonda

18-mai: Dia Internacional contra a Homofobia e a
Transfobia: PFDC participa de audiência para discutir crimes de ódio contra população LGBT

03 mai: Direitos de populações LGBT em debate
com instituições da FIO

02 jun: Seminário sobre igualdade de gênero e
políticas educacionais

11 mai: Defesa da adoção de nome social no âmbito da educação

17 jul: PFDC aponta constitucionalidade em curso
voltado à população trans

10 jan: Corte Interamericana de Direitos Humanos
divulga Opinião Consultiva sobre identidade de
gênero e não discriminação

06 fev: PFDC encaminha à PGR representações
contra leis municipais que cerceiam debates nas
escolas

15 fev: PFDC destaca importância de uma educação plural em artigo publicado no “Cadernos da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo”

22 jan: AIPR promove cursos sobre prevenção de
atrocidades massivas com foco em migrantes,
refugiados e população LGBTI

08 fev: PFDC defende suspensão de leis municipais
que violam direito pleno à educação

06 mar: PFDC destaca portaria que regulamenta uso de nome social no âmbito do Ministério
Público

09 jan: PFDC solicita esclarecimentos ao Ministério
da Saúde sobre retirada de cartilha de saúde para
homens trans

17 mai: PFDC integra atividades no marco do Dia
Internacional contra a LGBTfobia

25 jun: PFDC recebe homenagem por contribuição
à igualdade de direitos para população LGBT

23 mai: Em audiência pública, PFDC defende combate à LGBTfobia

29 ago: No Dia da Visibilidade Lésbica, PFDC
destaca respeito à diversidade e valorização das
diferenças

2017

13 fev: Regulamentação do uso de nome social
para travestis e transgêneros, no MPF
17 mar: Notificação que proíbe discussão de gênero em sala de aula é inconstitucional
23 mar: Direitos Humanos: Deborah Duprat recebe
prêmio Aliad@s da Cidadania LGBTI

2019

2018

17 abr: Lei estadual 11.185/2015 – Discriminação
de gênero

2020

21 set: Lei da Mordaça: Em consonância com a
PFDC, PGR defende no STF que lei alagoana é
inconstitucional

22 jan: PFDC se manifesta contra veto a projeto de lei
que trata do reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais em Santa Catarina

30 jan: Procuradoria pede à CBF e ao CNE providências para o combate à homofobia no esporte

16 ago: PFDC e Ministério Público no Ceará lançam
nesta quarta-feira cartilha sobre Direitos de LGBT
21 ago: PFDC disponibiliza versão online da cartilha “Ministério Público e os Direitos de LGBT”
31 ago: Transexualidade e nome social são temas
de diálogo com a PFDC

17 dez: PFDC participa de avaliação dos dez anos
do processo transexualizador no Sistema Único de
Saúde

LIBERDADE RELIGIOSA

A Constituição Federal determina que o Estado brasileiro é laico e que deve assegurar o livre
exercício dos cultos religiosos, protegendo isonomicamente seus espaços e liturgias. A efetiva
implementação dessas garantias ainda é, entretanto, um desafio a ser enfrentado.

Relatoria sobre Estado Laico e
Combate à Violência Religiosa
aApesar de a Constituição determinar que o Estado brasileiro deve assegurar o livre

exercício dos cultos religiosos, protegendo seus locais e liturgias, denúncias apontam
que indivíduos e comunidades religiosas afro-brasileiras estão submetidos a sistemática perseguição. Diante da situação, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
instalou em 2018 uma Relatoria sobre Estado Laico e Combate à Violência Religiosa.

aConduzida pelo procurador da República no Rio de Janeiro Jaime Mitropoulos, a re-

latoria realizou em 2018 um amplo acompanhamento, em nível nacional, de casos de
depredação e violência em terreiros de religião de matriz africana. O levantamento teve
como objetivo reunir elementos de informação que permitam analisar se o Estado
brasileiro possui política pública de âmbito nacional e se tem executado ações adequadas para combater a discriminação e a intolerância religiosa, bem como para proteger a diversidade cultural, a pluralidade religiosa e o Estado Laico.

aO estudo mostrou que, embora o Estado brasileiro seja signatário de compromissos

como a Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, a
violência contra religiões afro-brasileiras é sistemática e de crescimento progressivo. “Ameaças, agressões morais e físicas, invasões de terreiros, incêndios, expulsões de comunidades, assim como homicídios fazem parte do cotidiano das comunidades religiosas de
matriz afro-brasileira”, destaca o estudo, que foi oficialmente lançado em abril de 2019.

Reconhecimento e valorização
das tradições de matriz africana
aEm março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que é cons-

titucional a lei que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos. O caso chegou ao
STF em um recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) se
posicionando contrariamente a mudanças na lei estadual de proteção animal. A legislação garante às comunidades tradicionais a manutenção de seus cultos e liturgias
envolvendo o abate de animais.

aA fim de subsidiar a análise da matéria pelo Supremo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou a ministros da corte a publicação “Livre Exercício dos
Cultos e Liturgias das Religiões de Matriz Africana”. O material reúne notas técnicas,
portarias e levantamentos realizados pela PFDC acerca da laicidade do Estado e do combate à violência religiosa.

aO reconhecimento e valorização das tradições dos povos de matriz africana também
foi defendido pela PFDC em audiência pública promovida pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara no mesmo dia em que o STF julgava o abate de animais em contextos ritualísticos.

aSob o lema “Tradição alimenta, não violenta”, representantes de povos tradicionais de
cultura africana debateram o Marco Conceitual dos Povos Tradicionais de Matriz africana.

PRÁTICA RITUALÍSTICA DO ABATE DE ANIMAIS
Enquanto órgão de coordenação de direitos humanos no âmbito do Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão lançou nota técnica na qual defende
os direitos fundamentais relacionados à prática ritualística do abate de animais. O posicionamento segue entendimento já apresentado pelo MPF no parecer sobre a questão, proferido ainda em 2007, no qual o órgão opina pelo desprovimento do recurso extraordinário
que será votado no Supremo. A nota técnica traz um amplo referencial normativo, bem
como importantes decisões de outras cortes internacionais que afastam qualquer possibilidade de intervenção do Estado nessas práticas ritualísticas.

Medidas de combate à
intolerância religiosa no Brasil
aDiante dos dados levantados pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão sobre a prática de crimes praticados contra religiões de matriz africana no Brasil, em setembro de 2019 a Procuradoria
solicitou à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) informações acerca das medidas que vêm sendo adotadas pelo governo federal para o enfrentamento à
intolerância religiosa em todo o país.

Atos contra a fé-cristã
aEm 2016, o então procurador-geral da República Rodrigo Janot atendeu solicitação da PFDC e

ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade da lei do município do
Novo Gama (GO) que proíbe e criminaliza qualquer tipo de manifestação pública contrária à fé cristã. Em sua argumentação, o PGR apontou que a norma fere as liberdades de expressão e de crença,
além de afrontar os princípios constitucionais do estado laico e de isonomia, por conferir tratamento
distinto às religiões.

aO pedido de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 43 atende solicitação da procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, que em setembro
daquele ano encaminhou ao procurador-geral da República representação sobre a matéria. A PFDC
destacou que a legislação municipal é inconstitucional em diferentes aspectos. O entendimento
foi seguido pelo procurador-geral, que destacou que a referida lei afronta a competência privativa
da União para legislar sobre Direito Penal, pois o tema deve receber tratamento uniforme em todo
o país. “Praticar ato que ‘fira ou afronte a fé cristã’, como prevê a lei municipal, além de ser conceito
inadmissivelmente aberto, porque dependente de avaliação completamente subjetiva e variável,
não é conduta tipificada como crime no artigo 208 do Código Penal, de forma que a Lei 1.515/2015
inova na ordem jurídica e usurpa competência legislativa privativa da União, em flagrante inconstitucionalidade”, afirma na inicial.

aNo pedido à Seppir, a Procuradoria destaca que, além de salvaguardas previstas na Constituição

Federal e na Lei Nº 12.288/2010, a proteção às liberdades de minorias religiosas constitui compromisso assumido pelo Estado brasileiro em diversos diplomas internacionais, tais como o
Pacto de São José, a Convenção 169 da OIT, a Declaração Internacional sobre Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial e a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais.

aNesse sentido, a PFD demandou que seja encaminhado ao Ministério Público Federal o detalhamento das providências adotadas para enfrentar os crescentes casos de violência em face das religiões de matrizes afro-brasileiras no país. A PFDC requisita ainda informações a respeito das políticas,
estratégias e ações que vêm sendo conduzidas também sob a perspectiva da atuação preventiva.

aEm abril de 2020, a PFDC voltou a questionar a Seppir sobre como vem procedendo em relação

ao crescente número de casos de violações de direitos humanos em face das religiões de matriz
afro-brasileira. O pedido foi para que o órgão informe quais foram as ações implementadas em 2018
e 2019 quanto ao enfrentamento da intolerância religiosa no Brasil, bem como as iniciativas programadas para área em 2020.

Transfusão sanguínea
testemunhas de Jeová

LIBERDADE RELIGIOSA NO ÂMBITO DO TRABALHO
A garantia do direito à liberdade religiosa no âmbito das relações de trabalho foi tema de
audiência pública que contou com a participação da PFDC. Promovido pela Comissão de
Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara dos Deputados, o diálogo teve
como objetivo debater o Projeto de Lei (PL) nº 3.346/2019, que pretende alterar o art. 67
da Consolidação das Leis do Trabalho para “assegurar prestação alternativa ao empregado,
em virtude de escusa de consciência, quando o seu dia de guarda religioso coincidir com
o dia de trabalho”.
Para Deborah Duprat, a proposição representa importante avanço na medida em que reforça mecanismos legais para coibir quaisquer tipos de discriminação ou privação de direitos por motivo de crença religiosa, além de explicitar o que já está disposto na Constituição
Federal.
“A separação entre igreja e Estado, assim como a liberdade religiosa, são concepções que
nascem com a modernidade ocidental e se incorporaram, ao longo das décadas, aos principais documentos internacionais, incluindo tratados dos quais o Brasil é signatário, como
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos”, destacou.

aAtendendo à representação proposta pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em

setembro de 2019 a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que
suspendesse resolução do Conselho Federal de Medicina que determinava a transfusão de
sangue contra vontade do paciente.

Impactos do racismo e da intolerância religiosa

aA Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 618 apresentada ao STF teve como base o posi-

religiosa também foi tema em debate pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O assunto
compôs as atividades do “Simpósio Negro(a), afro-religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho”, realizado em 2018 em Brasília e
que contou com a participação da PFDC.

cionamento encaminhado pela PFDC em 2017 e na qual solicitava a adoção de providências para
que o Conselho Federal de Medicina adequasse aos princípios constitucionais a Resolução CFM Nº
1.021/80, que trata da recusa dos adeptos da religião Testemunha de Jeová em receberem transfusão sanguínea. Atualmente, a resolução obriga todo e qualquer paciente com risco iminente à vida
a aceitar transfusão de sangue, independentemente de seu consentimento.

aPara a PFDC a obrigatoriedade do procedimento só pode ser aplicada quando se tratar de criança, adolescente ou pessoa incapaz de exprimir a própria vontade e que não a tenha deixado expressa em documento ou outro meio idôneo.

aNo caso de pacientes adultos e capazes, deve prevalecer a decisão do indivíduo – tendo como
base os princípios constitucionais da liberdade de consciência e crença, a autonomia privada individual e os direitos à intimidade, privacidade, integridade física e psíquica, além da proibição da
tortura.

aNa ação junto ao Supremo Tribunal Federal, a PGR apresentou pedido cautelar para que seja
suspenso, até o julgamento definitivo da ADPF, o entendimento de que os médicos devem realizar a
transfusão de sangue mesmo contra a vontade da pessoa. A ação aguarda análise da Corte.

aO papel do Ministério Público na prevenção e no enfrentamento ao racismo e à intolerância

aO diálogo reuniu movimentos sociais, juristas, organizações do poder público, representantes de

comunidades quilombolas e de religiões de matriz africana com o objetivo de debater a questão
racial e religiosa no Brasil a partir de uma abordagem histórica, antropológica, sociocultural
e econômica.

a“A colonialidade, o patriarcado e a escravidão são marcas que fundam as bases históricas da
sociedade brasileira. Uma nação que foi conformada a partir de uma história de genocídio de populações originárias, de um sistema de capitanias hereditárias e do drama da escravidão”, destacou a
procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. Para a PFDC, essa formação histórica
nos legou uma sociedade pautada por uma cultura de privilégios e de instituições fortemente
marcadas pelo racismo: “temos o desafio de transformar essa realidade e a política de cotas é instrumento central para isso”.

2017

2016

Informativos Publicados
06 jun: PFDC recebe movimentos de defesa da laicidade do Estado e de verdade
sobre a escravidão

30 set: PFDC quer inconstitucionalidade
de lei municipal que criminaliza manifestações contrárias à fé cristã

11 jul: MPF quer participação das religiões afro-brasileiras no centro ecumênico
da Vila Olímpica

30 nov: PGR atende solicitação da PFDC
e pede inconstitucionalidade de lei que
criminaliza manifestação pública contra o
cristianismo

22 mar: PFDC recebe movimentos de defesa da laicidade do Estado e de verdade
sobre a escravidão

04 out: PFDC quer inconstitucionalidade
de lei municipal que criminaliza manifestações contrárias à fé cristã

09 jun: MPF quer participação das religiões afro-brasileiras no centro ecumênico
da Vila Olímpica

2020

2019

2018

03 ago: PFDC defende sacrifício ritualístico de animais para fins religiosos

30 ago: PFDC debate impactos do racismo e da intolerância religiosa

09 jun: MPF quer participação das religiões afro-brasileiras no centro ecumênico
da Vila Olímpica

28 mar: PFDC entrega a ministros do STF
subsídio para análise sobre abate tradicional e ritualístico de animais
23 set: PFDC solicita ao governo informações sobre medidas de combate à crescente intolerância religiosa no Brasil

29 abr: Seppir terá dez dias para informar
à PFDC medidas para coibir intolerância
contra religiões de matriz africana
30 abr: Procuradoria pede a Iphan que esclareça nomeações para cargos no órgão

02 out: Em audiência pública, PFDC
destaca o direito à liberdade religiosa no
âmbito do trabalho

14 dez: Audiência Pública revela agudo
preconceito no País contra as religiões
afro-brasileiras

MIGRAÇÃO
Apesar de importantes avanços – como a aprovação de uma nova Lei de Migrações – o Brasil ainda
enfrenta desafios na adoção de políticas públicas de acolhimento a migrantes e refugiados. O tema
ganhou ainda maior relevância diante da crise migratória que atinge o país.

Nova Lei de Migração
aEm conjunto com organizações da sociedade civil, ativistas e especialistas, a PFDC
esteve mobilizada para a aprovação da proposta da Lei de Migrações no Brasil, que entrou em vigor em novembro de 2017, substituindo o antigo Estatuto do Estrangeiro.

aA nova Lei de Migração define os direitos e deveres “do migrante e do visitante, re-

gula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas
públicas para o emigrante”. Considerada um avanço em relação ao Estatuto, criado em
1980, ainda durante a ditadura militar, a nova legislação pauta-se numa perspectiva
mais vinculada aos direitos humanos, e não apenas à segurança nacional.

aEm outubro de 2016, a Procuradoria encaminhou ao Congresso Nacional nota

técnica sobre o Projeto de Lei Nº 2.516/2015 – que buscava instituir a nova Lei de Migrações no Brasil, em substituição ao Estatuto do Estrangeiro (Lei Nº 6.815/1980), ainda
do período da ditadura militar.

aNo documento, a PFDC e o Ministério Público do Trabalho apontam como urgente a

revisão completa da legislação, de modo a incorporar os princípios internacionais de
direitos humanos ao tema de migrações, com a uniformização dos procedimentos e
o desenvolvimento de ações de apoio aos migrantes e sua inserção laboral, civil e política no país de sua escolha.

aEm abril de 2017, em articulação com mais 50 entidades de proteção a direitos, a
Procuradoria integrou mobilização para pedir aos senadores a aprovação do Projeto Substitutivo da Câmara dos Deputados 7/2016, que revogava o Estatuto do Estrangeiro e instituía a nova Lei de Migração.

aNo texto, o coletivo defendeu que a proposta da nova Lei de Migrações era “coerente

com uma sociedade mais justa, livre e democrática” e que modernizava o sistema de
recepção e registro das pessoas migrantes. Enviado aos parlamentares como subsídio
à votação da matéria, o documento reforçava que a nova Lei de Migração era resultado
de um amplo processo de debate público e respondia a demandas históricas das entidades.

aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também esteve mobilizada no pro-

cesso de regulamentação da então recém-aprovada legislação. Em conjunto com organizações da sociedade civil a PFDC participou de uma série de reuniões para
discutir a regulamentação da nova Lei de Migração – inclusive por meio da consulta
pública aberta pela Casa Civil da Presidência da República para discutir a minuta de
decreto para a regulamentação da Legislação.

DESAFIOS
Apesar dos avanços alcançados com a aprovação da Lei de Migração e dos avanços
em políticas públicas na área, o Brasil ainda enfrenta desafios na efetiva proteção e
acolhimento a migrantes e refugiados. Em 2018, o incremento no fluxo de venezuelanas e venezuelanos nas regiões de fronteira demandou medidas para a assegurar o
cumprimento das diretrizes estabelecidas pela legislação brasileira no que se refere
ao acolhimento dessa população, bem como os compromissos internacionais assumidos pelo país na área. O foco está na proteção e na garantia de direitos.

Incidência no Legislativo
aNo campo legislativo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ao Senado

Federal uma nota técnica na qual aponta a inconstitucionalidade do Projeto de Lei 408/2018. A proposição busca alterar a Lei nº 9.474/1997, que define mecanismos para a implementação do
Estatuto de Refugiados, bem como a Lei nº 13.445, aprovada em 2017 e mais conhecida como
nova Lei de Migrações no Brasil.

aEntre suas proposições, o projeto de lei pretende que sejam estabelecidos critérios para a avaliação de capacidade de absorção de refugiados acolhidos no território nacional, bem como
uma série de condições para esse acolhimento – dentre as quais, alternância de locais de abrigamento, análise da situação econômica da unidade federativa de acomodação e a fixação de um
quantitativo máximo de pessoas autorizadas a permanecer no Brasil na qualidade de refugiadas.
aEm sua justificativa, o projeto defende que a atual política internacional de acolhimento huma-

nitário poderia acarretar um suposto “estado de calamidade” no Brasil, e mais especificamente em
Roraima, por conta do fluxo migratório proveniente da Venezuela. Para a PFDC, não há, no plano
empírico, sequer receio de tal “estado de calamidade”.

Missão in loco
a Em janeiro de 2018, uma missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) coordenada

pelo então procurador federal dos Direitos do Cidadão adjunto, o conselheiro João Akira Omoto, foi realizada nos estados do Pará, Amazonas e Roraima para verificar a situação dos direitos humanos
dos migrantes venezuelanos solicitantes de refúgio e residência. A programação incluiu visitas
aos abrigos e reuniões com a sociedade civil, agências internacionais e autoridades locais de órgãos
do poder público. Na ocasião, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus assumiram uma série
de compromissos para manter e aprimorar o sistema de atendimento a essas pessoas, entre eles o de
retomar as discussões para aprovação e implementação da política estadual de imigração.

Crise em Roraima
a Diante do acirramento da crise migratória no estado de Roraima, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – em conjunto com a Defensoria Pública da União – encaminhou uma Recomendação à Casa Civil da Presidência da República para que fossem adotadas ações urgentes. Com
a medida, foi estabelecido um prazo de até dez dias para que fossem concluídas as obras e iniciadas
as atividades do Posto de Apoio destinado ao abrigamento humanitário transitório dos migrantes
que aguardam a finalização do atendimento no posto de entrada na fronteira Brasil-Venezuela da
Operação Acolhida, no município de Pacaraima/RR.

a O objetivo foi evitar a concentração de pessoas em situação de rua e assegurar a essa população mínima assistência alimentar e sanitária. A Recomendação também estabelece a elaboração
e início de execução de um plano técnico e operacional voltado a prestar serviços de saúde e
socioassistenciais à população em situação de rua nos municípios de Pacaraima/RR e Boa Vista/RR, inclusive com fornecimento de água potável e alimentação. O plano deve indicar ações que
envolvam conjuntamente migrantes e a população local dos dois municípios,com um aumento da
rede de atendimento em saúde e assistência social.
aTambém em Roraima, um suposto acordo entre a governadora e o presidente da Venezuela, Ni-

colás Maduro, para apoiar a repatriação de imigrantes daquele país levou a PFDC a solicitar
esclarecimentos acerca da veracidade dessas informações. Em resposta, o governo do estado informou que não formalizou qualquer acordo a respeito da questão. Afirmou, ainda, que o encontro
teve como pauta a questão energética no estado, especialmente sobre a possibilidade de a Eletrobrás realizar a manutenção da linha de transmissão da usina hidrelétrica Guri, na Venezuela.

Plano de assistência
aRepresentantes da Casa Civil da Presidência da República estiveram na PFDC, em março de 2018,

para apresentar o andamento das medidas anunciadas pelo governo federal para a assistência
emergencial a venezuelanos que migraram para Roraima fugindo da crise no país vizinho. Durante a reunião, a Casa Civil informou a adoção de três linhas de trabalho: a federalização das ações; a
realização de medidas de segurança e ordenamento de fronteiras; e a adoção de créditos extraordinários, com a disponibilização de R$ 190 milhões para ações relacionadas à crise migratória. Em abril,
a PFDC encaminhou ofício ao Ministério da Defesa com pedido de informações sobre a aplicação
desse recurso extraordinário, disponibilizado à pasta por meio da Medida Provisória nº 823/2018.

COMBATE À DISCRIMINAÇÃO
As inconstitucionalidades do Decreto 25.681/2018, publicado pelo governo do estado de Roraima com medidas de segurança pública relativas ao fluxo de migrantes
também foi apontado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão como inconstitucional.
Em uma nota pública, a PFDC destacou que, além de padecer de vício de inconstitucionalidade – por invadir área privativa da União – o decreto subvertia o espírito e
a letra da nova Lei de Migração, operando, no plano real, como fator de discriminação contra migrantes, particularmente os provenientes da República Bolivariana da
Venezuela, e, simbolicamente, reforçando expressões de xenofobia verificadas no
quotidiano daquele estado.
Em consonância aos argumentos colocados pela Procuradoria, em agosto o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar para suspender o Decreto 25.681/2018. A decisão da Corte acolheu pedido formulado em una ação proposta pela União.

Diálogo internacional
a Representantes de Defensorías del Pueblo de nove países (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,

Equador, Espanha, Panamá e Peru, além do Brasil), de organismos internacionais e de entidades
da sociedade civil que atuam no tema da migração estiveram reunidos em São Paulo, em junho de 2018, durante o “Seminário Ibero-Americano “Proteção aos direitos de Venezuelanas e Venezuelanos – Por uma acolhida humanitária na América Latina”.

aO diálogo buscou ampliar o debate sobre a proteção a grupos de atenção prioritária – como
mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBTI –, bem
como o papel dos meios de comunicação no combate à discriminação e à xenofobia.

aO encontro foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público, a Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos, a Federação Iberoamericana de Ombudsman e o Projeto Regional de Fortalecimento dos Membros da Federação Ibero-Americana do Ombusdsman da Agência de Cooperação
Alemã (PROFIO/GIZ), em parceria com a Rede de capacitação dos atores envolvidos no acolhimento,
integração e interiorização de refugiados e migrantes no Brasil.

Red FIO
a O coletivo também esteve reunido no âmbito da Red de Migración y Trata de Personas, da
Federação Iberoamericana de Ombudsman (FIO), em atividade promovida pela Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, que também integra a FIO, com apoio da Escola Superior do
Ministério Público Federal.

aDurante os trabalhos, o grupo buscou definir estratégias para a construção de linhas de inci-

dência em âmbito nacional e regional voltada à sistematização de boas práticas realizadas pelas
instituições que integram a FIO, bem como a ativação de mecanismos judiciais e adoção de políticas
públicas pelos Estados nacionais. O grupo também deliberou sobre o compartilhamento de experiências não exitosas, de modo a auxiliar no desenho de estratégias efetivamente adequadas
para lidar com os fluxos de migração.

Fórum regional
a As atividades realizadas em São Paulo estão entre os desdobramentos dos diálogos promovidos
no âmbito do “Fórum Regional sobre a Proteção dos Direitos das Pessoas Venezuelanas em
Mobilidade na América Latina”, que aconteceu na cidade de Quito. A atividade reuniu, além do
Equador e do Brasil, representantes de Defensorías del Pueblo da Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e
México, com destaque para a participação de organizações da sociedade civil que trabalham diretamente com migrantes e, ainda, de venezuelanos que se encontram em contexto de mobilidade.

a Na ocasião foi lançada a “Declaración sobre la proteción de los derechos de las personas
venezoelanas em movilidad humana”. O texto elenca dez diretrizes sobre o papel das INDH na
adoção de estratégias articuladas para o monitoramento e a proteção dos direitos assegurados a
essa população, além de dez recomendações aos Estados Nacionais para a elaboração e implementação de políticas públicas que assegurem o efetivo exercício dessas garantias.

Informe FIO
a Ainda no âmbito da Federação Iberoamericana de Ombudsman (FIO), o assunto ganhou desta-

que no 15º informe sobre direitos humanos, que teve como tema “Migração e Mobilidade Humana”. A publicação busca contribuir para qualificar a atuação das instituições de direitos humanos
que integram o colegiado, destacando os fatores comuns ao desenvolvimento populacional que
evoluem e influenciam os fluxos migratórios. No estudo, que contou com a contribuição da PFDC,
são citadas as experiências da Procuradoria especialmente na mobilização em torno de uma nova
Lei de Migrações e as missões realizadas aos estados da região Norte no Brasil para identificar a situação de venezuelanos no contexto de migração.

AÇÃO CONTRA DEPORTAÇÃO SUMÁRIA

aAlém do MPF – por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da Procuradoria da

República em Guarulhos –, assinam o termo: a Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), a Defensoria Pública da União (DPU), a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Guarulhos (SDAS) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). As medidas serão
implantadas a partir da cooperação mútua entre as instituições, contando com a contribuição da
sociedade civil, da Polícia Federal e de outros órgãos com atuação na área.

aEntre os compromissos, está o fortalecimento do Posto Avançado de Atendimento Humanizado
ao Migrante, mantido no terminal pela SDAS. Nos últimos quatro anos, a parceria técnico-institucional foi fundamental para diversos avanços, como a ampliação da equipe do posto, seu
reconhecimento enquanto política pública pela Prefeitura de Guarulhos e o aumento na quantidade de casos atendidos.

Em 2019, diante da clara violação do arcabouço jurídico nacional e internacional
sobre deportação de estrangeiros, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
recomendou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que adotasse as medidas
necessárias para a imediata suspensão dos efeitos da Portaria MJ nº 666 e sua consequente revogação.

a Outra importante iniciativa de cooperação esteve no memorando de entendimentos assinado

Editado em 25 de julho, o ato normativo dispõe sobre “o impedimento de ingresso, a
repatriação e a deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato
contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal”. Para a PFDC,
a medida extrapola sua competência regulamentadora, além de violar o arcabouço
jurídico nacional e internacional sobre o tema.

abordagem diferenciada e que permita a identificação das necessidades específicas de proteção
dos envolvidos. A ação cooperativa tem também como fundamento o reconhecimento de que
a efetivação dos direitos humanos, civis, sociais, econômicos e políticos de pessoas que se
encontram em situação de vulnerabilidade depende da cooperação entre múltiplas esferas institucionais.

em fevereiro de 2020 pela PFDC e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A cooperação visa ao fortalecimento da promoção e da defesa de direitos de refugiados
e apátridas no Brasil.

aO protocolo parte da compreensão de que os deslocamentos populacionais mistos exigem uma

No documento, o órgão do MPF reafirma que todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal também se aplicam aos migrantes que
estejam no país, sem distinção de qualquer natureza. Esclarece também que a todo
migrante é garantido no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, bem como o direito à liberdade de circulação.

aO objetivo da iniciativa é estabelecer um marco de cooperação entre PFDC e ACNUR para viabi-

Em 14 de outubro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu revogar a Portaria 666/2019 e publicou uma nova regra mais branda. Enquanto a primeira portaria previa deportação sumária em até 48 horas, o novo texto ampliou o prazo para
cinco dias. A nova portaria também estabelece que é considerada perigosa aquela
pessoa sobre a qual “recaem razões sérias” que indiquem envolvimento em um dos
crimes que justifiquem a deportação: terrorismo; grupo criminoso organizado ou
associação criminosa armada ou que tenha armas à disposição; tráfico de drogas,
pessoas ou armas de fogo; ou pornografia ou exploração sexual infanto juvenil.

aEm novembro de 2017, um acórdão proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União (TCU)

Cooperação e parcerias
a A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também renovou o termo de cooperação técnica para a proteção de migrantes inadmitidos no aeroporto internacional de Guarulhos (SP).
O protocolo foi estabelecido com outras quatro instituições e prevê o aprimoramento de rotinas e
parcerias instituídas em 2015, quando o documento foi firmado pela primeira vez. O objetivo é humanizar a recepção de brasileiros e estrangeiros retidos no maior aeroporto do país.

lizar capacitações e atuações em conjunto, de modo a contribuir com a efetivação dos direitos e a
proteção dos solicitantes da condição de refugiado, refugiados, apátridas e outras pessoas abrangidas pelo mandato do ACNUR, assegurando, ainda, o seu acesso à justiça e a amplos direitos.

Contestação de acórdão que fragiliza proteção
motivou a PFDC e a Defensoria Pública da União (DPU) a encaminharem à então procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, uma representação pela propositura de arguição de descumprimento
de preceito fundamental (ADPF).

aÀ época, o TCU realizou uma auditoria para avaliar a governança da política brasileira de imigração, por meio da qual teria encontrado irregularidades relacionadas aos aspectos operacionais dos órgãos responsáveis e à aplicação equivocada de dispositivos legais, sobretudo quanto à entrada de pessoas consideradas perigosas à segurança do Estado. Na representação, a PFDC e a
DPU alegaram que o procedimento estabelecido pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare)
atende às diretrizes internacionais estabelecidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Nesse sentido, defenderam que não houve ilegalidade nas ações adotadas pelo
Comitê, uma vez que não existe dispositivo que estabeleça a necessidade de se aplicar as regras de
impedimento de ingresso ou de exclusão de refúgio na entrada do solicitante no território nacional.

aAinda de acordo com os signatários da representação, a determinação expedida pelo TCU daria

margem a duas possíveis interpretações sobre a atuação da Polícia Federal. Uma delas, a de que a PF
aplicaria as regras de impedimento de ingresso no território nacional e de exclusão do refúgio antes
mesmo da formulação do pedido de refúgio.A representação feita pela PFDC segue em análise no
gabinete da Procuradoria-Geral da República.

2017

2016

Informativos Publicados
29 set: Assistência a estrangeiros: Subsídios para
parecer em ação que tramita no STF

04 out: PL nº 2.516/15: PFDC pede que legislação
adeque política migratória à perspectiva dos direitos humanos

15 dez: Situação de venezuelanos que chegam a
Roraima é tema de reunião na PFDC

19 dez: Em nota conjunta, PFDC critica deportação
em massa de migrantes venezuelanos

25 jan: Reunião na PFDC propõe medidas para
situação de migrantes venezuelanos que chegam
a Roraima

03 mar: Migrantes no Brasil: PFDC destaca nova
publicação de resolução que autoriza residência
temporária no País

22 mai: STF acolhe tese da PFDC para concessão de
benefício assistencial a estrangeiros

09 nov: PFDC participa de reuniões para discutir a
regulamentação da Lei de Migração

03 fev: Em recomendação conjunta, MPF, MPT, DPU
e entidades civis pedem tratamento humanitário a
migrantes venezuelanos que chegam a Roraima

10 mar: Cooperação para assegurar direitos de migrantes inadmitidos no Aeroporto de Guarulhos

26 mai: Segunda Cúpula Ibero-Americana Migração e Direitos Humanos

30 nov: Contra acórdão do TCU que fragiliza proteção a migrantes

22 fev: CNIg adota recomendação e autoriza residência temporária de migrantes de países fronteiriços com o Brasil

07 jul: PFDC solicita agilidade no atendimento aos
índios warao abrigados em Manaus

01 dez: PFDC participa de debate sobre os desafios
no acolhimento e na integração dos migrantes

10 abr: Mobilização em apoio à nova lei de migrações

23 fev: Residência temporária a migrantes de países fronteiriços com o Brasil

17 jan: Violação de direitos de imigrantes venezuelanos no Brasil será tema de missão do Conselho
Nacional dos Direitos Humanos

2018

22 jan: MPF coordena missão do CNDH em Roraima a partir da próxima terça (23)
26 jan: Missão CNDH: governo do AM e prefeitura
de Manaus assumem compromisso de acolhimento
de imigrantes

20 abr: PFDC destaca decisão do STF para concessão
de benefício assistencial a estrangeiros no Brasil

venezuelanos em Roraima
18 jun: Rede lança projeto de capacitação dos
atores envolvidos no acolhimento de refugiados e
migrantes
25 jul: Processo de interiorização: acolhimento de
venezuelanos em Brasília conta com a participação
da PFDC

09 abr: PFDC pede informações ao Ministério da
Defesa sobre gastos para assistência emergencial a

20 ago: PFDC solicita à Casa Civil adoção de
medidas urgentes para minorar crise que envolve
migrantes venezuelanos em Roraima

2019

02 ago: Para PFDC, decreto da governadora de
Roraima que limita atendimento a migrantes é
inconstitucional

24 jul: Procuradoria solicita a ministérios informações sobre o apoio na acolhida a venezuelanos no
estado do Amazonas

05 ago: PFDC recomenda revogação de portaria
que trata de ingresso e deportação sumária de
migrantes e refugiados no Brasil

2020

27 mar: Em reunião na PFDC, Casa Civil apresenta
panorama sobre medidas do governo federal para
a situação de migrantes venezuelanos no Brasil

10 abr: Apoio à Nova Lei de Migração

11 fev: PFDC defende inconstitucionalidade de lei
que restringe atendimento de saúde a migrantes e
refugiados em Roraima

11 fev: PFDC e ACNUR firmam parceria na promoção e defesa de direitos de refugiados e apátridas

19 jul: MPF encaminha recomendação à Superintendência da Polícia Federal do Amazonas
para orientar registro de crianças e adolescentes
migrantes

05 set: PFDC pede ao governo brasileiro esclarecimentos sobre interiorização de migrantes venezuelanos

28 set: PFDC e instituições INDH de cinco países
lançam declaração por direitos de migrantes venezuelanos

17 set: PFDC participa de encontro internacional
para discutir a situação dos venezuelanos em mobilidade na América Latina

02 out: PFDC e ACNUR discutem sobre desafios da
interiorização de migrantes venezuelanos

21 set: PFDC pede ao governo de Roraima esclarecimentos sobre suposto acordo para repatriação
de migrantes venezuelanos
27 set: Governo de Roraima informa à PFDC que
não firmou acordo para repatriação de migrantes
venezuelanos

11 out: Seminário ibero-americano discute direitos
de migrantes da Venezuela e acolhida humanitária
26 out: Migrações: atuação articulada entre poder
público, sociedade civil e organismos internacionais é tema de seminário
08 nov: PFDC participa de diálogo sobre a proteção dos direitos humanos de migrantes e refugiados

MORADIA ADEQUADA

A concretização do direito à moradia digna, previsto na Constituição Federal
brasileira e também em tratados internacionais, foi outra das preocupações da
PFDC ao longo da gestão 2016-2020.

Função social
aAtenta à necessidade de atuar frente às funções sociais da cidade e da habitação, de
modo a efetivar os dispositivos da Constituição Federal acerca dessas garantias sociais,
em 2018 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão instituiu um Grupo de Trabalho dedicado exclusivamente ao tema. Entre as atribuições do colegiado, está a articulação com os atores engajados na temática e o monitoramento das ações do Estado.

aUma das primeiras atuações do colegiado se deu em atenção a uma denúncia enca-

minhada à PFDC pela União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo acerca de
problemas no andamento da construção de moradias sociais decorrentes da aquisição de imóveis pertencentes ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

aAs unidades – localizadas em diferentes cidades do Brasil – foram adquiridas pelo Mi-

nistério após mapeamento realizado em 2009 pelo Conselho Nacional das Cidades que
identificou a existência de 97 imóveis habilitados a serem destinados a programas de moradia social. Desses, apenas alguns foram efetivamente adquiridos para a implementação
dos empreendimentos, a serem construídos por meio do Programa Minha Casa Minha
Vida, conforme aponta a Portaria 355, de 29 de julho de 2011.

aEm ofício encaminhado ao Ministério das Cidades, a PFDC solicitou esclarecimentos
acerca dos processos licitatórios desses empreendimentos, bem como informações sobre o andamento de eventuais projetos, obras e prazos de conclusão. Após o questionamento, o Ministério publicou portaria regulamentando o processo de contratação
de operações para iniciar as construções das unidades habitacionais nas cidades de
São Paulo e Suzano.

Acessibilidade em programas habitacionais
aEm 2018, o Ministério das Cidades decidiu revogar a Portaria Nº 355, de 28 de abril

de 2017, que regulamentava parâmetros de acessibilidade nas unidades dos programas
habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. A medida foi adotada em
atendimento a recomendação feita pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, e pelo procurador da República Fabiano de Moraes, que coordena
o Grupo de Trabalho Inclusão de Pessoas com Deficiência, da PFDC. Conforme apontado
pela PFDC, a Portaria Nº 355 estabelecia critérios de acessibilidade inferiores aos estipulados na legislação, não prevendo o total cumprimento da Norma de Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos (NBR 9050) ou outra norma técnica
que viesse a substituí-la.

aEmbora anunciasse que seu objetivo era regular a aplicação do art. 32 da Lei Brasileira
de Inclusão (Nº 13.146/2015), que trata do direito à moradia, a Portaria Nº 355/2017 trazia
redação contrária ao disposto na LBI, sugerindo a interpretação de que a acessibilidade
estaria limitada a apenas 3% das unidades dos pavimentos térreos das unidades habitacionais multifamiliares, quando, na verdade, a legislação aponta esse como índice mínimo
a ser cumprido.

COOPERAÇÃO COM MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO
Proteger e dar garantias ao direito à vida, à dignidade humana, à moradia, à liberdade de reunião e manifestação, assim como à liberdade de expressão, de associação e
à função social da propriedade. Com esse objetivo, em março de 2019, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão assinou nesta semana um termo de cooperação
com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).
O protocolo tem como finalidade o acompanhamento e enfrentamento de denúncias
de violências, perseguições e outras formas de ação arbitrária contra o movimento
em sua atuação pelo direito constitucional à moradia. Por meio da cooperação, serão coletas, analisadas e sistematizadas denúncias sobre ameaças e violências, bem
como descumprimento na implementação de políticas públicas na área. A proposta
é estabelecer um canal para o recebimento e devido encaminhamento institucional
dessas informações.
Já como primeira medida no âmbito dessa cooperação, a PFDC solicitou esclarecimentos ao Ministério do Desenvolvimento Regional acerca da contratação das operações relativas à implementação de mais de 80 empreendimentos no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias foram destinadas a famílias de baixa
renda em pelo menos 15 estados brasileiros, por meio de contratação autorizada
pelo Ministério das Cidades em setembro de 2018, pela Portaria 595/2018.

Piquiá de Baixo
aA situação das cerca de 300 famílias que vivem em Piquiá de Baixo, bairro na zona rural de Açai-

lândia, no Maranhão, também motivou atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
em 2018. Há mais de três décadas a comunidade é afetada pela contaminação oriunda das atividades de extração de minérios, produção de ferro-gusa, cimento e energia termoelétrica.
Doenças crônicas ocasionadas pela poluição e trabalho escravo são algumas das violações a que
estão submetidos os moradores da comunidade – que lutam por moradia digna longe da poluição
há, pelo menos, dez anos. O caso é acompanhado pelo Ministério Público do estado e envolve o
poder público local, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. Desde 2017, atendendo a
pedido dos representantes de Piquiá de Baixo, a PFDC vem intermediando o diálogo entre o Ministério Público Federal no Maranhão e o Ministério Público do Estado para atuação conjunta em favor
da comunidade.

a Além de audiência pública abordando a situação na perspectiva das violações de direitos huma-

nos por atividades empresariais, a Procuradoria também encaminhou ofício ao Ministério das
Cidades solicitando informações sobre o estágio do processo de reassentamento das famílias
afetadas. O documento pede ainda a previsão orçamentária para esse processo, bem como a de
conclusão das obras. Em resposta, a pasta informou que estava adotando trâmites finais para dar
início à construção de 312 unidades habitacionais para a transferência dos moradores. De acordo
com relatos feitos à PFDC por algumas das famílias, moradores já estavam sendo convocados pela
Caixa Econômica para a assinatura de contrato. O caso segue acompanhado pelo Ministério Público
do Estado.

DESABAMENTO DE PRÉDIO EM SP
Em 2018, o caso do desabamento do prédio de mais de 20 andares após pegar fogo nas
proximidades do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, também mobilizou atuação
da Procuradoria. O edifício pertence à União e estava ocupado por famílias de um movimento de luta por moradia. O enfoque da atuação esteve no acompanhamento de medidas de assistência às vítimas – a serem adotadas pela União, o estado de São Paulo e a prefeitura da cidade. O procurador federal dos Direitos do Cidadão adjunto Marlon Weichert
chegou a mediar reunião sobre a questão. O caso segue acompanhado pela Procuradoria
da República em São Paulo.

Famílias na BR-040
aEm setembro – após receber representação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis denunciando a questão – a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão convocou a Prefeitura de Petrópolis, órgãos e autarquias federais para uma reunião em busca de solução para a
situação de mais de cerca de 350 famílias que há décadas vivem no entorno da rodovia BR-040
em Petrópolis/RJ e estão sob risco de terem suas casas demolidas por ações judiciais movidas pela
concessionária que administra a BR.
aDesde 2004, a concessionária move ações na Justiça Federal solicitando a demolição de casas de

famílias que foram instaladas no local com apoio do poder público, ainda no ano de 1988, depois de
uma enchente que deixou centenas de desabrigados. Com a construção da rodovia, mais de uma
década depois, as habitações passaram a estar localizadas na faixa de domínio da BR-040. A área é
de propriedade da União Federal e desde 1996 está sob concessão à empresa Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer). O caso segue acompanhado pela Procuradoria da
República em Petrópolis, que é favorável à permanência das famílias na localidade.

Regularização fundiária
aAs alterações na política de regularização fundiária urbana (Reurb) promovidas pela Lei 13.465/2017
também foram tema de análise do Grupo de Trabalho Direito à Cidade e Moradia Adequada. Em nota
técnica, o colegiado apresentou um panorama dos avanços e dos pontos críticos da nova legislação.
O documento busca esclarecer questões relevantes do arcabouço jurídico, conferindo subsídio para a
atuação dos membros do MPF na temática. A análise parte do pressuposto de que o processo de
regularização fundiária não deve ocorrer de modo a fragilizar o direito constitucional à moradia – sobretudo, de pessoas em situação de vulnerabilidade. O trabalho envolveu a abertura de
procedimento administrativo para acompanhar a execução do programa Minha Casa Minha Vida, com
solicitação de informações ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal.

Articulação internacional
aO direito à moradia adequada também foi tema do XXIII Congresso da Federação Iberoameri-

cana de Ombudsman (FIO), realizado em novembro, e que reuniu instituições de direitos humanos de 22 países, entre eles o Brasil – representado pela Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão. Na ocasião, a PFDC ressaltou a moradia adequada como garantia assegurada em tratados
internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

aOs desafios para a implementação desse direito humano também foi foco central do XVI Infor-

me sobre Direitos Humanos da Federação Iberoamericana de Ombudsman. A publicação destaca
a questão da moradia adequada, apresentando um panorama do problema nos países que
integram a FIO e de que maneira a questão tem sido enfrentada. O documento conta com a
contribuição do procurador da República Edmundo Antonio Dias Netto Junior, que também integra
o Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Mineração da FIO, representando a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão.

Diálogo com movimentos sociais
aO direito à moradia como princípio da dignidade humana também foi tema de diálogo entre a

procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, e o coordenador do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos. O encontro colocou em pauta os desafios na
concretização do direito à moradia digna, previsto na Constituição Federal brasileira em seu
artigo 6º e também em tratados internacionais firmados pelo Estado brasileiro. Além de demandas de movimentos sociais, foram discutidas políticas públicas para cumprir os preceitos constitucionais e legais que tratam do desenvolvimento urbano e da função social das cidades.

Inconstitucionalidades da PEC 80

Participação social

aEm outubro de 2019, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão enviou ao Congresso Nacional uma Nota Técnica em que aponta uma série de inconstitucionalidades na Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 80, que propõe reduzir as exigências relativas à função social da propriedade. A PEC, que aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, busca alterar os
artigos 182 e 186 da Constituição Federal a fim de diminuir os critérios para que um imóvel urbano
ou rural cumpra sua função social. A proposição também altera parâmetros de desapropriação - medida que passaria a ser condicionada à prévia autorização do poder legislativo ou de decisão judicial.

aEm 2017, um decreto presidencial (Nº 9.076) extinguiu competências do Conselho Nacio-

aPara a PFDC, a proposta subverte o conceito de propriedade inscrito na Constituição de 1988
- comprometendo todo o seu sentido quanto à organização coletiva da vida, além de incorrer em
ofensa aos princípios federativo e da separação de poderes.

Habitações de interesse social
aA morosidade nos procedimentos vinculados à construção de habitações de interesse social le-

vou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a solicitar informações ao ministro do Desenvolvimento Regional sobre os prazos para que etapas já anunciadas sejam cumpridas.

aEm maio de 2019, foram solicitados esclarecimentos quanto ao processo de contratação de

operações para viabilizar a construção de unidades habitacionais vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida Entidades nos municípios de São Paulo e Suzano, no interior paulista. Em
outubro de 2018, o Ministério das Cidades autorizou a contratação mas, vencido o prazo de 180 dias
estipulado pela própria normativa, o processo ainda não teria gerado desdobramentos.

aTambém foram pedidas informações quanto à contratação de empreendimentos para a construção de habitações no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal
de até R$ 1.800. Em ofício ao Ministério, a PFDC questiona qual procedimento tem sido adotado para
assegurar o cumprimento do novo prazo de modo a impedir outra prorrogação.

nal das Cidades, alterou sua composição e ainda retirou da Conferência Nacional a delegação
para eleger os membros do colegiado, permitindo que o próximo conselho seja integralmente
indicado pelo governo. Além dessas alterações, o decreto adiou para 2019 a realização da 6ª
Conferência Nacional das Cidades – que deveria acontecer ainda em 2017.

aPara assegurar o que determina a legislação brasileira acerca da gestão democrática da polí-

tica urbana, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão enviou ao Ministério das Cidades uma recomendação para que fossem prorrogados os mandatos dos atuais integrantes
do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades). O pedido é para que a prorrogação fosse
automática, até a realização da próxima Conferência Nacional das Cidades – ocasião em que, de
acordo com a legislação, devem ser escolhidos os próximos conselheiros.

aA PFDC também pediu que o ministro das Cidades esclarecesse as razões que levaram a

pasta a adiar para 2019 a realização da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Prevista no
Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), a conferência deveria acontecer em junho de 2017, mas
um decreto presidencial publicado adiou sua realização para daqui a dois anos – embora mais
1.300 cidades em todo o País já tivessem realizado as etapas municipais da Conferência, assim
como alguns estados.Na solicitação, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão destaca
que a Conferência das Cidades constitui instrumento fundamental de gestão democrática da
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

aEm maio de 2018, a Procuradoria da República no DF ingressou com duas ações civis públi-

cas para o restabelecimento dos mandatos dos Conselheiros-Gestores representantes da sociedade civil, bem como a retomada dos trabalhos do Conselho e das conferências. As ações
estão em andamento. Em paralelo, a PFDC seguiu monitorando os trabalhos do Conselho e,
recentemente, em razão de mudanças ministeriais feitas pelo governo, questionou ao então
Ministro do Desenvolvimento Regional sobre a implantação do novo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, criado em substituição ao ConCidades, e consequente retomada das
conferências nacionais. Também tem sido objeto de cobrança da PFDC o cumprimento pelo
Ministério do relatório de Avaliação – Conselho das Cidades, da Controladoria-Geral da União.

2019

2018

2017

2016

Informativos Publicados
23 jun: Política habitacional e direitos da população LGBT são temas de encontro em SP

19 ago: Dia Nacional de Luta da População em
Situação de Rua: Procuradoria dos Direitos do
Cidadão participa de atividade em MG

12 abr: PFDC recebe representantes do Movimento
Nacional da População em Situação de Rua

09 jul: Desafios no cuidado à população em situação de rua são temas de diálogo com a participação
da PFDC

21 mai: Missão do CNDH sobre violência contra
população de rua em Porto Alegre cria grupo para
monitoramento de denúncias

17 ago: PFDC pede esclarecimentos ao Ministério
das Cidades sobre construção de moradias destinadas a habitação social

05 abr: MPs e Defensorias da União, de MG e do
ES expedem recomendação para frear abusos da
Fundação Renova

21 mai: Missão do CNDH sobre violência contra
população de rua em Porto Alegre cria grupo para
monitoramento de denúncias

17 ago: PFDC pede esclarecimentos ao Ministério
das Cidades sobre construção de moradias destinadas a habitação social

12 abr: PFDC recebe representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua

09 jul: Desafios no cuidado à população em situação de rua são temas de diálogo com a participação da PFDC

20 ago: Proteção de direitos humanos em atividades da mineração é tema de estudo com participação da PFDC

16 ago: Em seminário internacional, PFDC compartilha experiência na proteção de direitos no
contexto de atividades empresariais

27 ago: PFDC lança nota técnica sobre proteção
e reparação de direitos humanos no âmbito de
atividades empresariais

10 mai: Direito à moradia: PFDC questiona ministro sobre atraso na construção de habitações de
interesse social

19 ago: PFDC participa de sessão solene pelo Dia
Nacional em Defesa dos Direitos da População em
Situação de Rua

07 jun: Procuradoria questiona Ministério sobre
atraso na conclusão de habitações sociais na cidade de SP

22 ago: PFDC: audiência pública marca mobilização na luta por direitos para a população em
situação de rua

23 abr: MPF dá prazo de cinco dias para que Incra
peça reintegração de terras invadidas no assentamento Virola-Jatobá/PA

04 fev: Reunião na PFDC discute demandas sociais
pelo direito à moradia digna
13 mar: PFDC cobra andamento na construção de habitações de interesse social já autorizadas pela União
28 mar: Direito à moradia: PFDC firma termo de cooperação com Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

2020

27 nov: Regularização fundiária urbana: PFDC
disponibiliza nota técnica com avaliação de novas
regras na área

15 abr: Covid-19: PFDC pede à Caixa que informe
medidas em favor de inadimplentes do Minha Casa
Minha Vida

18 mar: Por coronavírus, PFDC pede ao Conselho
Nacional de Justiça suspensão de cumprimento de
remoções e despejos

29 ago: “É intolerável que a dignidade humana seja
sacrificada em prol do lucro empresarial”, defende
PFDC
22 nov: Moradia adequada é tema de congresso
internacional com a participação da PFDC
27 nov: Regularização fundiária urbana: PFDC
disponibiliza nota técnica com avaliação de novas
regras na área

04 out: PFDC aponta inconstitucionalidades em PEC
que pretende alterar função social da propriedade

MULHERES E
IGUALDADE DE GÊNERO
A garantia dos direitos da mulher e a busca pela igualdade de gênero demandaram
atenção da Procuradoria. Fim do feminicídio e da cultura do estupro, questões de raça e
a graves condições das mulheres em privação de liberdade estiveram entre os desafios.

Luta por direitos
a Uma carta pública assinada por 35 movimentos sociais e coletivos de mulheres de

todo o Brasil foi entregue à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em 2017, para
marcar os desafios pela igualdade de gênero e a garantia de direitos dessa população. O fim do feminicídio e da cultura do estupro, das desigualdades de gênero e raça, das
graves condições das mulheres em privação de liberdade, da transfobia e da lesbofobia
– assim como a luta pelos direitos de indígenas, quilombolas, mulheres do campo e de
atingidas pela mineração – fazem parte das reivindicações trazidas à PFDC na data em
que se celebrava o Dia Internacional das Mulheres.

aNaquele ano, uma mobilização mundial buscou retomar para a data o sentido de luta
por direitos, com a realização da Parada Internacional de Mulheres em mais de 30 países, de todos os continentes. O movimento representou o primeiro dia internacionalmente coordenado de protesto contra retrocessos de direitos das mulheres.

aAs demandas apresentadas dialogam com a atuação da Procuradoria Federal dos Di-

reitos do Cidadão, além de contribuírem em novas frentes de trabalho. Em junho de 2016,
por exemplo, a violência contra a mulher – explicitada em episódios de estupros coletivos – mereceu uma nota pública da PFDC, que pontuou a necessidade de assegurar
os ganhos das lutas emancipatórias da mulher ao longo das últimas décadas e das
ameaças a essas garantias.

Congresso Nacional
a No campo legislativo, a PFDC mobilizou esforços para evitar as alterações propostas

pelo PLC nº 07/2016, que buscava modificar a Lei Maria da Penha – passando a permitir a aplicação de medidas protetivas emergenciais à vítima de violência doméstica diretamente pela autoridade policial. Em nota técnica enviada ao Congresso Nacional, a
Procuradoria dos Direitos do Cidadão destacou que a proposta não aumentaria a
rede de proteção às mulheres e acabaria por prejudicá-la, ao criar nova instância de
decisão – retirando da vítima o direito de acesso imediato ao Judiciário para a obtenção
de medida de proteção. Apesar da mobilização da PFDC e de inúmeras organizações que
atuam na defesa dos direitos humanos, o projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e
sancionado pelo presidente Michel Temer em novembro de 2017.

a

Também mereceu atenção da PFDC projetos de lei que buscam proibir o debate sobre igualdade de gênero em sala de aula. É o caso do projeto Escola Sem Partido, que foi
tema de uma nota técnica enviada pela PFDC a deputados e senadores como forma de
subsidiar a análise dos PLS 193/2016, PL 1411/2015 e PL 867/2015. O texto alerta sobre
a inconstitucionalidade da proposta que busca, sob uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento, eliminar nas escolas brasileiras a discussão sobre política,
religião e também sexualidade – afrontando a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação.

PROTEÇÃO A MULHERES NO CAMPO
Contribuir para a proteção dos direitos de mulheres trabalhadoras no campo – em especial,
no que se refere à vida, à dignidade, à função social da propriedade e também à liberdade de
expressão e de associação. Com esse objetivo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão firmou em 2019 um termo de cooperação com o Movimento de Mulheres Camponesas.
O coletivo reúne trabalhadoras rurais em 18 estados brasileiros e atua em defesa do direito
à terra, da justiça social e pelo fim de todas as formas de violência e opressão. O protocolo
firmado entre PFDC e o Movimento de Mulheres Camponesas pretende fazer o acompanhamento e o enfrentamento dessas violações. A cooperação prevê a coleta, a análise e a sistematização de informações sobre o quadro de ameaças e violências, além de estabelecer um
canal para o recebimento e devido encaminhamento institucional das queixas.

Marcha das Margaridas
aAtenta às garantias constitucionais sobre o direito de reunião e manifestação, a PFDC solicitou

ao governador do Distrito Federal as medidas necessárias à realização da Marcha das Margaridas,
realizada em 2019, em Brasília/DF.

aPromovida a cada quatro anos, a mobilização constitui a maior ação organizada na América

Latina por mulheres do campo, da floresta e das águas contra a exploração e todas as formas de
violência, e em favor de igualdade e autonomia para as mulheres.

aNo ofício ao governador do DF, a Procuradoria solicitou as medidas necessárias à realização de

uma manifestação pública e pacífica, bem como o acompanhamento da Marcha das Margaridas,
“nela não intervindo salvo para garantir a segurança de suas participantes”. A Marcha foi realizada e
reuniu mais de 60 mil mulheres trabalhadoras rurais de todo o país.

Diálogo internacional

de argumentos que a Procuradoria dos Direitos do Cidadão encaminhou à Procuradoria Geral
da República para subsidiar o parecer que deve ser apresentado na Ação de Descumprimento
de Preceito Fundamental 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A ação pede que a Corte
declare inconstitucionais os artigos 124 e 126 do Código Penal – que criminalizam o aborto no Brasil.
Para a PFDC, a criminalização do aborto, tal como prevista no Código Penal, é incompatível com o
princípio da dignidade humana.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Zika Vírus
aAinda com o objetivo de fortalecer a atuação na defesa e promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, a ONU
Mulheres, o Fundo de População das Nações Unidas, a Organização Pan -Americana da Saúde e a Plataforma
Dhesca Brasil decidiram unir esforços para tornar mais efetivas as ações voltadas à prevenção do contágio e ao
cuidado a crianças e mulheres infectadas pelo zika vírus. Um encontro interinstitucional, realizado em Brasília,
em 2016, elencou uma série de estratégias para dar respostas mais efetivas à epidemia do zika vírus – que,
somente naquele ano, havia atingido mais de 210 mil mulheres no País.
aEntre as ações resultantes dessa cooperação, esteve a realização de duas audiências públicas para discutir
a questão. A primeira delas foi promovida em Pernambuco – onde foram identificados os primeiros casos de
síndromes neurológicas associadas à doença – e a seguinte, aconteceu no Rio de Janeiro, estado que registrava a
maior incidência de gestantes com diagnóstico de zika vírus.
aOs diálogos tiveram como foco as experiências desenvolvidas para que as boas práticas pudessem ser replicadas e para que os desafios já identificados orientassem uma atuação nacional. Durante os encontros, especialistas, gestores públicos, organizações da sociedade civil e mulheres afetadas pelo zika apresentaram ao Ministério
Público Federal informações sobre desafios e soluções para tornar mais efetivas as ações voltadas à prevenção do
contágio e ao cuidado a crianças e mulheres atingidas pela epidemia.

aContribuir para o aprimoramento da atuação de Defensorias del Pueblo, Provedorias de Justiça,

Comissões e Procuradorias de Direitos Humanos de diferentes países da Ibero-América, a partir de
uma abordagem interdisciplinar e transversal da violência de gênero, com especial enfoque nas
questões de raça e o acesso a direitos como educação e saúde.

a Esse foi o objetivo do XXIV Congresso da Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO),

realizado em outubro, no Rio de Janeiro, e que reuniu instituições de direitos humanos de
mais de 20 países da Ibero-América – incluindo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
representante brasileira na FIO. O encontro buscou promover a troca de experiências com especialistas, organizações sociais e organismos internacionais e colocou no centro do debate a necessidade de políticas públicas na área, tendo como perspectiva as múltiplas e agravadas formas de desigualdade que afetam alguns grupos sociais. Características étnico-raciais, idade, condição social,
deficiência e orientação sexual estiveram entre os aspectos abordados.

Direito à saúde
aEm 2019, a possível indisponibilidade do misoprostol – medicamento utilizado nos serviços de

saúde obstétrica e que integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) – levou
PFDC a solicitar esclarecimentos ao ministro da Saúde. Segundo reportagem, o processo de compra
da medicação de uso obrigatório no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não teria sido realizado naquele ano – comprometendo a oferta de medicação que é indispensável para a saúde
da mulher, e que tem indicações para diversas finalidades, como a indução do parto e tratamento
do aborto incompleto, espontâneo ou induzido.

Criminalização do aborto
aDados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, no mundo, 22 milhões de abortos

são realizados de forma insegura todos os anos, resultando na morte de aproximadamente 47 mil
mulheres e na incapacidade ou adoecimento de cerca de outras cinco milhões. No Brasil, além de
ferir o direito à saúde, a criminalização do aborto atinge desproporcionalmente as mulheres em condições de vulnerabilidade econômica e social. Essas e outras informações integraram um conjunto

Pensão para atingidos pelo zika
aAinda no que se refere ao zika vírus, a PFDC apontou que a Medida Provisória que instituiu pen-

são para crianças atingidas pela enfermidade viola garantias constitucionais dessa população. Para
a Procuradoria, a MP 894/2019 – que prevê a concessão de pensão especial, de caráter indenizatório, às crianças acometidas pela microcefalia decorrente do Zika – não traz isonomia no
tratamento a meninas e meninos atingidos pela Síndrome do Zika Vírus no país, além de privar
suas famílias do efetivo acesso à justiça, entre outras inconstitucionalidades.

aEm uma Nota Técnica encaminhada ao Congresso Nacional como subsídio à análise da MP, a
PFDC destaca que a proposição falha ao estabelecer que apenas crianças que desenvolveram microcefalia terão acesso ao benefício, pois deixa de fora todos os demais os casos de crianças vítimas da
Síndrome do Zika Vírus que, apesar de não apresentarem microcefalia, adquiriram outros agravos
severos – tais como a hidrocefalia e convulsões muito frequentes.

Mulheres migrantes

aAs trajetórias de mulheres afetadas pela atual crise humanitária foi tema de uma exposição fotográfica promovida em 2019 pela PFDC no prédio da Procuradoria Geral da República. A mostra
“No fluxo: reflexos da migração e refúgio de mulheres no Brasil” reúne 16 fotografias e retrata
trajetórias individuais de mulheres que tiveram suas vidas marcadas pela atual crise humanitária,
expressando a busca por justiça e a superação de discriminações e violências.
aA atividade foi realizada em parceria com a Defensoria Pública da União, o Alto Comissariado

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).
A mostra já foi realizada no Ministério da Justiça, na Câmara dos Deputados e na estação rodoviária
de Brasília/DF.

2017

2016

Informativos Publicados
27 mai: Posicionamento sobre episódios de estupros coletivos

20 jun: PLC nº 7/16 PFDC critica PL que pretende
alterar Lei Maria da Penha

27 set: Alteração na Lei Maria da Penha é tema
de debate com participação da PFDC

06 jun: Encontro com organizações dos direitos
das mulheres

26 ago: Valores de cunho moral e religioso não
cabem em políticas públicas

17 out: Nota de condolências

27 mar: Nota pública PFDC sobre violência contra
a mulher

16 set: Violência contra meninas e mulheres é
discutida em comissão na Câmara

15 fev: Audiência pública pede políticas para prevenção e cuidado a crianças e mulheres afetadas
pelo zika vírus

08 mai: PFDC participa de encontro sobre críticas
feministas ao direito no Brasil

08 mar: Carta pública por igualdade de gênero e
fim da violência contra mulheres

2020

2019

2018

02 mai: MPF realiza audiência pública para incentivar participação das mulheres na política

10 mai: Argumentos sobre ADPF que descriminaliza o aborto
03 abr: Políticas de prevenção e atenção às vítimas
do vírus Zika são debatidas no RJ

05 set: Importante avanço”, destaca PFDC em sessão do CNJ que aprovou resoluções com enfoque
nos direitos da mulher

14 set: “Participação da mulher na política deve ser
equitativa e assegurar diversidade”, destaca PFDC

02 abr: PFDC questiona Ministério da Saúde sobre
disponibilidade de medicamento de uso obstétrico
no Sistema Único de Saúde

11 dez: Mulheres em situação de migração e refúgio são retratadas em exposição na PGR

03 dez: Exposição na PGR retrata mulheres em
situação de migração e refúgio afetadas pela atual
crise humanitária

22 abr: PFDC quer saber como está serviço de
atendimento à saúde da mulher durante pandemia
da covid-19

12 dez: PFDC participa de lançamento de campanha da Câmara dos Deputados contra a violência
política de gênero

05 dez: Microcefalia associada ao vírus Zika é
tema de diálogo promovido pelo MPF

29 set: Em audiência pública, especialistas criticam
recomendação do CNJ sobre aplicação de Justiça
Restaurativa em casos de violência doméstica

PANDEMIA DA COVID-19

Com grave subnotificação e mais de 291 mil casos e 18.859 óbitos já registrados no
país, segundo balanço divulgado em 20 de maio, a pandemia da Covid-19 trouxe enormes desafios e vem penalizando desigualmente os diferentes grupos sociais. A PFDC se
manteve atenta às responsabilidades do Estado na garantia do direito à saúde e, mais
especialmente, na proteção das populações mais vulneráveis.

Atenção a grupos de
maior vulnerabilidade
Suspensão de mandados de reintegrações de posse
aA fim de atuar preventivamente para coibir a propagação da infecção pelo novo coro-

navírus (Covid-19), em 17 de março a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) providências para a suspensão, em todo o
país, do cumprimento de mandados coletivos de reintegração de posse, despejos e
remoções judiciais ou extrajudiciais, seja em áreas urbanas ou rurais.

aA PFDC encaminhou também ofício-circular aos comandos das Polícias Militares nos
Estados e Distrito Federal dando ciência do pedido de providências feito ao CNJ e reforçando o entendimento de que o eventual cumprimento de mandados de reintegrações
de posse oferece riscos de propagação do vírus e contaminação de uma maior quantidade de pessoas.

aAlguns comandos militares, como o dos Estados de Pernambuco e do Paraná, comunicaram à PFDC que suspenderam o cumprimento de mandados coletivos de reintegração
de posse. O pedido de providências da PFDC ao CNJ também foi utilizado por membros
do MPF como fundamento em pareceres em ações de reintegração de posse, como, por
exemplo, no Amazonas.

Segurança Alimentar e Nutricional
aDiante da elevação de preços de alimentos e da perda de poder aquisitivo das famílias

de baixa renda ocasionada pela crise do coronavírus, outra preocupação foi a necessidade de fortalecer estratégias voltadas ao combate à insegurança alimentar e nutricional no Brasil. O tema foi levado pela PFDC em ofício encaminhado, em abril, ao Ministério
da Agricultura e ao Ministério da Cidadania. No documento, a PFDC ressalta o Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003 com duas finalidades básicas: promover
o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para isso, o programa compra
alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como àquelas atendidas pela rede socioassistencial.

a Também no que se refere ao direito à alimentação adequada, a PFDC alertou que os
recursos disponibilizados pelo governo federal ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no contexto da pandemia da covid-19 são claramente insuficientes
para enfrentar a crise no âmbito da segurança alimentar e nutricional. O alerta foi feito
em 2 de maio pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em ofício ao ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni. Em 27 de abril, o governo federal editou a Medida Provisória
957/2020 disponibilizando R$ 500 milhões ao PAA como forma de enfrentar a vulnerabilidade alimentar e nutricional que atinge a população diante da crise do novo coronavírus.

“No entanto, o Programa de Aquisição de Alimentos já vinha enfrentando insuficiência de
recursos no período de 2016 a 2019. Apenas para a continuidade na execução de iniciativas que seguem pendentes desde o ano passado já seriam necessários R$ 436 milhões,
apontou a PFDC.

Planejamento da atuação em favelas e periferias
a Atenta à necessidade de cuidado às populações em condição de maior vulnerabilida-

de social no contexto da pandemia, a PFDC também solicitou ao Ministério da Saúde que
informasse qual o planejamento da pasta para o atendimento a favelas e periferias
das cidades brasileiras no que se refere ao combate do coronavírus. O documento
destaca que essas localidades contam com saneamento básico precário, pouco acesso à
água de qualidade e quase nenhum equipamento de saúde – tornando difícil a adoção
das providências recomendadas pelo Ministério da Saúde para evitar o contágio e a transmissão do vírus.

a

Na resposta à PFDC, o Ministério da Saúde elencou dados acerca do acesso a serviços no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), ampliação da capacidade assistencial das equipes, oferta de soluções tecnológicas para acesso remoto para casos leves de
covid-19, bem como monitoramento remoto para os casos notificados pelas equipes. A
PFDC, no entanto, considerou necessário que a pasta esclarecesse mais detalhadamente
como funcionará algumas dessas medidas. Nesse sentido, pediu complementação de
dados para saber, por exemplo, quais estados e municípios já foram contemplados
no atendimento ampliado do horário de funcionamento de suas unidades de atenção primária, com indicação do percentual de serviços com horário efetivamente ampliado em cada uma dessas localidades.
Em razão da ausência de resposta do Ministério da Saúde ao pedido de complementação
das informações, a PFDC encaminhou o caso à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro, que já conta com procedimento na temática, para a adoção das
medidas cabíveis.

Programa Bolsa Família
a Também com o objetivo de miniminar os impactos da pandemia junto às famílias

em condição de pobreza e extrema pobreza, em 20 de março a Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão recomendou ao Ministério da Cidadania que disponibilizasse em sua
página na internet a quantidade de novos benefícios do Programa Bolsa Família concedidos desde janeiro do ano passado. A medida foi adotada após a pasta se recusar
a fornecer dados sobre a concessão do benefício e de denúncias apontarem que –
embora concentre mais de 36% famílias das famílias em situação de pobreza ou extrema
pobreza na fila de espera do Bolsa Família, a região Nordeste estaria sendo preterida no
acesso ao programa.

aEm resposta, o Ministério da Cidadania prestou esclarecimentos sobre os critérios de

habilitação, seleção e concessão do benefício e informou que os dados solicitados pela
PFDC já estavam disponíveis no site do órgão. Encaminhou ainda planilhas com o detalhamento das concessões de benefícios por UF e por região.

aA PFDC tomou conhecimento que senadores solicitaram auditoria ao Tribunal de Con-

tas da União (TCU). A PFDC pediu acesso aos resultados dessa auditoria e foi informada de
que ainda não há pronunciamento conclusivo do órgão a respeito da temática.;

Fornecimento de água e esgoto
a Em 25 de março, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou às Pro-

curadorias Regionais dos Direitos do Cidadão nos 26 estados e no Distrito Federal ofício
no qual sugere atuação para assegurar o fornecimento de água e esgoto à população
durante o estado de emergência causado pela pandemia do coronavírus. A solicitação demanda especial atenção às populações que se encontram em favelas e bairros
com baixa presença de equipamentos públicos, e independentemente de situação de
inadimplência das famílias.

Mutirão para o Benefício de Prestação Continuada
aTambém em 25 de março, a PFDC recomendou ao Instituto Nacional de Seguridade

Social (INSS) que seja realizado mutirão para a concessão dos Benefícios de Prestação

Continuada (BPC) cuja análise esteja represada na autarquia há mais de 45 dias. A solicitação
se dá no contexto da crise do novo coronavírus e busca reduzir os impactos sociais da pandemia
sobre pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. De acordo com a recomendação,
durante o mutirão, o INSS deverá adotar critérios simplificados e céleres de análise dos requisitos
para a concessão do benefício.

aEm razão da ausência de resposta do INSS, a PFDC reencaminhou o procedimento a um dos
procuradores da República que subscreveram a recomendação para a adoção das medidas judiciais
cabíveis.

Acesso ao Auxílio Emergencial
aEm 13 de abril, a PFDC pediu ao governo federal que esclarecesse quais providências estava adotando para assegurar que o público apto a receber o auxílio emergencial concedido em razão da
quarentena imposta pela pandemia da Covid-19 não fosse excluído de seu direito em razão de
eventual irregularidade no Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (CPF).
aUm ofício foi enviado ao presidente da República e aos ministros da Economia e da Cidadania

solicitando que informem quais medidas estão sendo adotadas para que o benefício financeiro seja
efetivamente concedido a todos os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados previstos para receber o auxílio conforme estabelece a Lei 13.982/2020.

aEm 17 de abril, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu à Caixa Econômica Federal

que esclarecesse quais os fundamentos adotados pela instituição no indeferimento de pedidos do Auxílio Emergencial – benefício criado pela Lei 13.982/2020 no contexto da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em ofício encaminhado à presidência da Caixa, a PFDC
pediu informações quanto à divulgação dos fundamentos de indeferimento do Auxílio Emergencial,
bem como em relação à possibilidade de alteração cadastral nos pedidos. Também foram solicitados
esclarecimentos quanto aos meios para registro de recursos, nos casos de negativa do benefício.

aEm 4 de maio, a PFDC estabeleceu o prazo de cinco dias para que Ministério da Cidadania es-

clarecesse regras utilizadas para concessão Auxílio Emergencial – criado pela Lei 13.982/2020
como mecanismo para assegurar proteção social de pessoas em vulnerabilidade econômica
no contexto da pandemia da covid-19. A solicitação foi feita diante das dificuldades no acesso ao
benefício. Há questionamentos quanto aos critérios para indeferimento e análise de recursos
A resposta do Ministério da Cidadania prestando os esclarecimentos solicitados está sendo analisada pela PFDC. Ademais, tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro a
ACP 5027185-55.2020.4.02.5101, proposta pelo MPF/RJ, MP/RJ e DPU, com o objetivo de corrigir os
problemas operacionais, as dificuldades de acesso, as filas aglomeradas e a demora na obtenção
do auxílio emergencial. Em 7 de maio, a Justiça Federal concedeu parcialmente a tutela antecipada,
determinando diversas obrigações à Caixa Econômica Federal, à DATAPREV e à União para a regularização da situação.

Benefícios do INSS
aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também demandou o Conselho Federal de

Medicina sobre facilitação de perícia para acesso a benefícios do INSS durante pandemia. A
PFDC pediu ao órgão que esclarecesse se está autorizada, de modo excepcional e em razão da pandemia da Covid-19, a realização de perícias online para a concessão de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social. No documento, a Procuradoria também solicita informações quanto
à autorização do Conselho para o uso da chamada perícia indireta – que é realizada com base em
documentos médicos e outras informações – para o caso de requerimentos administrativos e ações
judiciais relativas a benefícios assistenciais e previdenciários, no contexto da crise ocasionada pelo
coronavírus.

Mutuários do Minha Casa Minha Vida
aA Caixa Econômica Federal também foi demandada a informar à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que medidas estavam sendo adotadas em favor dos mutuários da Faixa I
do Programa Minha Casa Minha Vida, no contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Na solicitação, a Procuradoria destaca que as medidas necessárias ao enfrentamento da
covid-19 têm causado inevitável impacto nas condições econômicas e financeiras de grande parte
da população brasileira – atingindo, no entanto, com maior severidade os grupos historicamente

precarizados, expostos à falta de trabalho e a outras fontes de renda para suprir suas necessidades.
Nesse contexto, a PFDC chama atenção para os mutuários da Faixa I do Programa Minha Casa Minha
Vida, que atende famílias com renda mensal de até R$1.800,00.

Compartilhamento de experiências
aNo dia 26 de março, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ofício-circular
às Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal,
bem como aos integrantes dos Núcleos de Apoio Operacional à PFDC nas cinco regiões do país, para
compartilhar experiências já desenvolvidas pelo MPF na área e estimular atuações voltadas à
proteção de populações vulneráveis durante pandemia do coronavírus. O ofício destaca atuações já implementadas pelas PRDCs no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com enfoque na proteção a pessoas em situação de rua, em favelas e nas periferias. O objetivo é estimular a
adoção de medidas para assegurar estrutura e condições mínimas de higiene, limpeza, alimentação,
repouso, segurança, dignidade, bem-estar e acesso à saúde.

aA resposta do Ministério da Cidadania prestando os esclarecimentos solicitados está sendo ana-

lisada pela PFDC. Ademais, tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
a ACP 5027185-55.2020.4.02.5101, proposta pelo MPF/RJ, MP/RJ e DPU, com o objetivo de corrigir
os problemas operacionais, as dificuldades de acesso, as filas aglomeradas e a demora na obtenção
do auxílio emergencial. Em 7 de maio, a Justiça Federal concedeu parcialmente a tutela antecipada,
determinando diversas obrigações à Caixa Econômica Federal, à DATAPREV e à União para a regularização da situação.

Incidência no Congresso Nacional

Respeito às competências constitucionais dos Poderes
aEm 22 de março, a PFDC enviou ao Congresso Nacional nota técnica para subsidiar a análise dos
parlamentares acerca do Projeto de Lei 791/2020, que – ao dispor sobre providências para enfrentamento da emergência de saúde pública da covid-19 – instituiu uma série de medidas que afetam
as competências do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Nacionais do Judiciário e do Ministério Público. No documento, a Procuradoria aponta
que, mesmo em situações de exceção constitucional – tal como no Estado de Defesa ou Estado de
Sítio – não se admite a restrição a direitos fundamentais relacionados com o acesso ao Poder Judiciário, a independência dos magistrados, a autonomia do Ministério Público e da Defensoria Pública,
bem como a preterição do juiz natural e, muito menos, a mitigação da separação de Poderes.

Gasto público para serviços essenciais
a O gasto público como medida para assegurar prestação de direitos essenciais durante a

Covid-19 foi defendido pela PFDC em uma nota técnica encaminhada ao Congresso Nacional
para subsidiar a discussão acerca do Projeto de Lei Complementar nº 149/2019, que trata do
auxílio financeiro da União a estados e municípios para mitigar os efeitos da pandemia. Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a aprovação do PLC 149/2019 se alinha ao entendimento
de que cabe ao Estado intervir para tentar corrigir ou minimizar os efeitos da pandemia no Brasil.
Isso porque, diante da paralisação das atividades econômicas não essenciais, estados e municípios
se viram afetados na arrecadação de seus principais impostos – resultando em impactos severos na
prestação de direitos fundamentais.

a

O PLC 149/2019 foi aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, o auxílio financeiro a estados e municípios foi aprovado por meio do PLP 39/2020, que substituiu a proposta original
enviada pela Câmara.

PEC do Orçamento de Guerra
aEmbora a pandemia do novo coronavírus possa ser entendida como alerta de um mundo in-

sustentável – convocando as pessoas ao exercício da solidariedade e à promoção da igualdade –, a
Proposta de Emenda à Constituição 10/2020 parece estar na contramão de tudo isso. O posicionamento é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e foi encaminhado ao Congresso Nacional como uma nota técnica para subsidiar os parlamentares que iriam analisar a chamada
PEC do Orçamento de Guerra.

aNo documento, a PFDC destaca que um dos dispositivos centrais da PEC 10/2020 deixa claro

que, mesmo no atual ambiente de devastação provocado pela crise da covid-19, o sacrifício é suportado quase que exclusivamente por recursos orçamentários destinados ao investimento

social, com muito pequeno impacto naqueles relativos ao serviço da dívida pública. Ao prever
orçamento excepcional e necessário para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no Brasil, o
§ 5º do artigo 115 da PEC estabelece que os recursos vinculados – voltados em sua grande maioria
às principais políticas de inclusão social – podem ser desviados de suas finalidades legais. Por outro
lado, aparentemente não há compromisso maior com os recursos destinados ao pagamento da dívida pública. ameaça à saúde pública, com efeitos perversos sobre os excluídos de todos os tipos”.

aA PEC 10/2020 foi aprovada pelo Congresso Nacional, com alterações em seu texto original, e
promulgada em 7 de maio (Emenda Constitucional 106, de 2020).

Diretrizes no combate à Covid-19
Alinhamento à orientação das autoridades sanitárias
aEm conjunto com quatro Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, a Procuradoria

Federal dos Direitos do Cidadão assinou documento enviado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, com pedido para que fosse apresentada à Presidência da República
uma Recomendação quanto às informações e comunicados feitos por toda e qualquer autoridade do Poder Executivo Federal no contexto de enfrentamento ao novo Coronavirus.
O documento destaca a necessidade de que a veiculação de pronunciamentos e informações relacionados à pandemia seja realizada de forma coerente e em sintonia
com as orientações das autoridades sanitárias nacionais e da Organização Mundial de
Saúde (OMS) – bem como com o Plano Nacional de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo Coronavírus, do Ministério da Saúde.

aO pedido de Recomendação foi arquivado pelo procurador-geral da República sob
alegação de que não houve indícios de eventual prática de ilícito de natureza criminal por
parte do presidente da República.

Inconstitucionalidade de publicidade
aEm conjunto com 18 subprocuradores-gerais da República, a Procuradoria Federal dos

Direitos do Cidadão encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma
representação para que o chefe do Ministério Público Federal apresentasse ao Supremo
Tribunal uma ação para estabelecer como inconstitucional toda publicidade feita
pelo governo federal no enfrentamento do coronavírus que estimule o retorno da
população às atividades normais – salvo nova orientação da Organização Mundial da
Saúde (OMS). No documento, os representantes do MPF apontam que, em sentido contrário às orientações de caráter sanitário, o presidente do Brasil, em pronunciamento veiculado na noite de 24 de março, em cadeia nacional, refutou a necessidade de isolamento
social em face da pandemia. O PGR enviou a solicitação à Procuradoria da República no
Rio de Janeiro, que conta com procedimento administrativo acerca da matéria.

aO procurador-geral da República enviou o requerimento à Procuradoria da República
no Rio, que já havia ajuizado uma ação civil pública na primeira instância da Justiça Federal sobre o mesmo tema.

a Procuradores do Ministério Público Federal – incluindo a procuradora federal dos Di-

reitos do Cidadão, Deborah Duprat – e também do Ministério Público de Contas do Estado
de São Paulo enviaram ao Ministério Público Federal no Distrito Federal representação
para que fosse apresentada à Justiça uma ação contra o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten. O pedido aponta atos de
improbidade administrativa que teriam sido cometidos pelo secretário em razão da
veiculação de propaganda institucional que deslegitima medidas de preservação
da vida e da integridade física dos brasileiros no contexto da pandemia do coronavírus. Sob o slogan “O Brasil não pode parar”, a campanha incentiva a retomada do regime
normal de trabalho. Para a realização da campanha, houve a contratação, sem licitação, de
uma agência de publicidade, no valor de R$ 4,9 milhões.

a A representação da PFDC foi incluída em procedimento que já tramita na PR/DF para
apurar irregularidades na contratação de empresa de comunicação pela Secom da Presidência da República, visto que a Procuradoria da República no Rio de Janeiro ingressou na
mesma data com ação civil pública acerca da campanha “O Brasil não pode parar”.

Afrouxamento do distanciamento social

Programa Nacional de Alimentação Escolar

Pedido de justificativas técnicas

estão fora das escolas em razão da pandemia da covid-19, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também questionou o governo federal acerca da fiscalização do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae). Em 7 de abril foi publicada a Lei 13.987/2020, que autoriza a distribuição de alimentos adquiridos com recursos do Pnae durante a suspensão das aulas na rede pública.
No entanto, as diretrizes que organizam o funcionamento do programa não estariam sendo cumpridas, inclusive no que se refere à aquisição de produtos da agricultura familiar. Diante da situação, a
PFDC pediu esclarecimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

aDiante do anúncio de decisão de autorizar algumas cidades a relaxarem medidas de distancia-

mento social, em 7 de abril a PFDC deu ao Ministério da Saúde o prazo de dois dias para que a
pasta esclarecesse as fundamentações técnicas que embasaram a orientação, que passaria a
ser adotada na semana seguinte. De acordo com boletim publicado pelo Ministério da Saúde “a
partir de 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e estados que implementaram medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o número de casos confirmados não tenha impactado em
mais de 50% da capacidade instalada existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para
Distanciamento Social Seletivo (DSS)”. Diante da necessidade de assegurar o direito à informação,
bem como o controle social das ações e políticas adotadas pelo Estado, a Procuradoria solicitou ao
Ministério um conjunto de esclarecimentos acerca da transição de regimes de distanciamento social.

aO Ministério da Saúde prestou os esclarecimentos por meio de ofício enviado pela Secretaria de
Vigilância em Saúde e complementou por meio do Boletim Epidemiológico n.08.

Improbidade administrativa
aEm 11 de abril, a PFDC lançou nota pública em que alertou que gestores que afrouxarem distanciamento social sem sistema de saúde preparado para pico da pandemia poderiam responder por improbidade. No posicionamento, a Procuradoria destaca que os gestores de estados
e municípios de todo o país que decidirem flexibilizar medidas de distanciamento social deverão
assegurar a oferta de um sistema de saúde com disponibilidade suficiente de respiradores, equipamentos de proteção individual, testes laboratoriais, além de leitos de UTI e internação, capazes de
absorver o eventual impacto do aumento de número de casos de Covid-19 motivados pela redução
dos esforços de supressão de contato social.

Educação
Suspensão de aulas presenciais
aDiante da gravidade da pandemia da Covid-19, em 30 de março a PFDC também quis saber se

procede informação de que instituições de ensino subordinadas ao Ministério da Defesa estariam sem suspensão de suas aulas presenciais durante o período de calamidade pública
decretado no Brasil em razão do novo coronavírus. A denúncia foi feita à PFDC pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), que representa docentes do ensino básico no âmbito de Institutos Federais e do Colégio Pedro II, bem como
unidades militares vinculadas ao Ministério da Defesa.

aAs instituições responderam informando que as medidas cabíveis foram tomadas. Contudo, a

questão foi judicializada pelo Sinasefe. Considerando a decisão proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região no mandado de segurança nº 5006063-37.2020.4.04.7200, os autos e
seu apenso foram encaminhados pela PFDC à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio
Grande do Sul para providências cabíveis.

Enem durante a pandemia
aE diante da confirmação da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante a

pandemia, a PFDC cobrou do Ministério da Educação quais medidas a pasta tem adotado para
assegurar o direito de acesso à educação no contexto de desigualdades provocado pela pandemia da covid-19.Na solicitação, a Procuradoria aponta que o aumento da desigualdade gerada
pela pandemia, no que se refere ao acesso à educação, tem a potencialidade de falsear os resultados
do Exame, seja quanto à concorrência entre os candidatos, seja na avaliação da política educacional.

aE em 15 de maio, a Procuradoria apontou que a manutenção do Enem durante pandemia geraria
impactos desproporcionais, além de violar a Constituição. Em nota técnica enviada ao Ministério da
Educação, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) e ao Conselho Nacional de Educação,
a PFDC destacou que o fornecimento de conteúdo escolar em período de pandemia segue cercado
de precariedade, diversidade de situações e, principalmente, desigualdade – contrariando o que
estabelece a Constituição Federal de 1988 ao tratar dos objetivos fundamentais da República.

aDiante do contexto de vulnerabilidade alimentar e nutricional de milhares de estudantes que

Saúde
Recomendação ao CFM sobre perícias virtuais
aEm 6 de maio, a PFDC enviou ao Conselho Federal de Medicina (CFM) uma recomendação para

que o órgão não adotasse quaisquer medidas contrárias à realização de perícias eletrônicas e virtuais
por seus profissionais durante o período de pandemia da Covid-19. A orientação se dá no contexto
de processos administrativos e judiciais relativos ao acesso a benefícios assistenciais e previdenciários. No documento, a Procuradoria também recomenda que o CFM se abstenha de instaurar
procedimentos disciplinares contra médicos por elaboração de Parecer Técnico Simplificado em Prova Técnica Simplificada. A mesma orientação é feita quanto à realização de perícia fracionada – na
qual é realizado um exame documental, posteriormente complementado com exame físico.

Constitucionalidade de PL que autoriza exploração de patentes
aA proposta de lei que visa autorizar a exploração de produtos protegidos por patente em casos
de emergência de saúde pública tem absoluta conformidade com o texto da Constituição Federal de
1988, bem como com parâmetros internacionais na área. O entendimento é da PFDC foi apresentado em uma Nota Técnica ao Congresso Nacional para subsidiar os parlamentares na análise do
Projeto de Lei 1462/20, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados. O PL altera a Lei da
Propriedade Intelectual para autorizar automaticamente a exploração temporária e não exclusiva
de produto ou processo protegido por patente em caso de emergência de saúde pública. A medida,
portanto, se aplica a tecnologias úteis no combate à pandemia da Covid-19.

Atenção à saúde da mulher
aAs Secretarias de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal também foram convocadas a informar à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão como está o funcionamento dos serviços
de atendimento à saúde da mulher durante a crise da Covid-19. A PFDC solicitou que fossem
apontados quais serviços ordinariamente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a esse
público foram suspensos durante a pandemia e as razões para tal. As Secretarias de Saúde também
deverão informar se houve redução ou suspensão do fornecimento de métodos contraceptivos e
de controle de natalidade, inclusive quanto à colocação de Dispositivo Intrauterino (DIU). Caso tais
medidas tenham sido adotadas, a Procuradoria pede que sejam especificadas as unidades atingidas,
os fundamentos para a alteração no fluxo do serviço e os métodos e procedimentos que deixaram
de ser oferecidos. (RESPOSTA?)

Subnotificação de casos
aA Em 29 de abril, a PFDC solicitou ao Ministério da Saúde um conjunto de informações sobre a
ocorrência de subnotificação de casos da Covid-19 no país. No pedido, a PFDC aponta que a análise
dos dados divulgados e dos critérios adotados pelo Ministério da Saúde para registro de casos
tem suscitado a hipótese de existência de um universo de casos suspeitos de contaminação,
hospitalização e óbitos não computados nas estatísticas divulgadas pela pasta. Nesse sentido, a
Procuradoria elencou um conjunto de 12 pontos a serem esclarecidos no prazo de até cinco dias
úteis. No documento, a PFDC destaca o esforço que o Ministério tem empreendido para enfrentar a
Covid-19, mas ressalta a estatura constitucional do direito à informação e o interesse coletivo sobre
dados relevantes da pandemia.

Atraso no pagamento de residentes
aDiante de denúncias de atrasos no pagamento de bolsa-salário de residentes em Saúde, a PFDC

pediu esclarecimentos ao Ministério da Saúde. O documento aponta que centenas de profissionais
da Saúde estariam sofrendo com atrasos do pagamento das bolsas-salário de residência a que
fazem jus, conforme denúncia feita pelo Fórum Nacional de Residentes em Saúde (FNRS). A representação destaca que enfermeiros, médicos, psicólogos e fisioterapeutas atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde e são fundamentais para o atendimento à população, especialmente
no contexto da pandemia do novo coronavírus – inclusive, na substituição a profissionais infectados.

Desaparecidos no pós pandemia
aA PFDC também propôs que o Estado brasileiro adotasse medidas para prevenir o surgimento
de um contingente de casos de pessoas desaparecidas na sequência da emergência sanitária
ocasionada pela covid-19. Nesse sentido, encaminhou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao
Ministério da Saúde sugestões a fim de complementar a Portaria Conjunta 1/2020, publicada pelos
órgãos e que definiu procedimentos excepcionais quanto a sepultamentos e cremação de corpos
durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil.
aO documento sugere o estabelecimento de um protocolo de atuação para as autoridades sani-

tárias, bem como para envolver outras autoridades no trabalho de garantir, ao máximo, as possibilidades de identificação diferida de restos mortais. Esse conjunto de medidas tem como base orientações da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), da Organização Mundial da Saúde (OMS), do

aComitê Internacional da Cruz Vermelha Internacional (CICV) e da Interpol.

Em 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde editaram a Portaria
Conjunta n° 2/2020, que trouxe aperfeiçoamentos à regulamentação anterior e passou a definir uma
uniformização nacional do protocolo dos casos de vítimas da Covid sem identificação.

Saúde Mental

Atenção a espaços de internação
aA Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também pediu ao governo federal que infor-

masse quais providências concretas está adotando para fiscalizar as medidas implementadas por comunidades terapêuticas no enfrentamento ao contágio do novo coronavírus (Covid-19) nesses estabelecimentos. Em 30 de março o Ministério publicou a Portaria nº 340/2020,
que estabelece medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) decorrente de infecção humana pelo novo coronavírus, no âmbito das comunidades terapêuticas. No ofício encaminhado ao ministro Onyx Lorenzoni, a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão chama atenção para diversas contradições nesse ato normativo.

aEm 14 de abril, a PFDC estabeleceu o prazo de cinco dias para que a Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa) informasse as orientações e medidas de prevenção e controle a serem
adotadas em relação à covid-19 em hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas e comunidades
terapêuticas em todo o país. O pedido tem como base o fato desses estabelecimentos se caracterizarem como instituições de longa permanência que mantêm pacientes idosos e outros grupos
de risco, muitos deles com alto grau de dependência institucional. A mesma preocupação se
estende a dispositivos abertos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs), composta por leitos de
saúde mental em hospitais gerais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRTs) e Unidades de Acolhimento (UAS), entre outros equipamentos.

2020

Informativos Publicados
07 mai: PFDC defende constitucionalidade de PL que autoriza exploração de patentes em casos de emergência nacional

06 mai: PFDC recomenda a Conselho
Federal de Medicina que não adote medidas contrárias a perícias virtuais durante

04 mai: PFDC dá cinco dias para que
Ministério da Cidadania esclareça regras
utilizadas para concessão do auxílio

02 mai: Orçamento destinado à segurança alimentar durante crise da covid-19 é
insuficiente, diz PFDC

02 mai: PFDC quer saber como está fiscalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar:

29 abr: PFDC pede a Ministério da Saúde
informações sobre subnotificação de
casos da covid-19

28 abr: Covid-19: PFDC pede a Nelson
Teich esclarecimentos sobre atrasos no
pagamento de residentes

27 abr: Em nota ao Congresso, PFDC
defende gasto público como medida para
assegurar prestação de direitos essenciais

22 abr: PFDC quer saber como está serviço de atendimento à saúde da mulher
durante pandemia da covid-19

17 abr: PFDC pede à Caixa Econômica
esclarecimentos sobre indeferimentos de
pedidos de Auxílio Emergencial

16 abr: Com Enem confirmado durante
pandemia, Ministério deverá informar à
PFDC medidas para acesso igualitário ao

15 abr: PFDC quer saber como está prevenção à covid-19 em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas

15 abr: Covid-19: PFDC pede à Caixa que
informe medidas em favor de inadimplentes do Minha Casa Minha Vida

14 abr: PFDC demanda Conselho de
Medicina sobre facilitação de perícia
para acesso a benefícios do INSS durante

13 abr: PFDC defende que público apto a
acessar auxílio emergencial não seja excluído em razão de irregularidade no CPF

11 abr: Gestores que afrouxarem distanciamento social sem sistema de saúde
preparado para pico da pandemia podem

08 abr: Diante da crise pelo coronavírus,
PFDC destaca necessidade de fortalecer programa nacional de aquisição de

07 abr: Procuradoria pede a Mandetta
fundamentos técnicos que embasaram
decisão de relaxar distanciamento social

07 abr: Governo terá que informar à PFDC
como está fiscalização das medidas de
prevenção à Covid-19 em comunidades

07 abr: PFDC sugere adoção de protocolos sobre sepultamentos para evitar
contingente de desaparecidos após

06 abr: PFDC aponta que Ministério da
Saúde é a instância competente para
deliberar sobre medidas essenciais no

03 abr: Em nota ao Congresso, PFDC
alerta sobre impactos sociais da chamada
PEC do Orçamento de Guerra

01 abr: Em atendimento à PFDC, Ministério da Saúde apresenta dados sobre como
deve lidar com a covid-19 em favelas e

30 mar: Campanha coronavírus: procuradores pedem que secretário de Comunicação responda na Justiça por improbi-

30 mar: PFDC pede esclarecimentos sobre
manutenção de aulas presenciais em
instituições militares durante crise da

27 mar: PFDC e subprocuradores pedem
a Aras ação no STF pela inconstitucionalidade de propaganda governamental que

26 mar: PFDC quer ampliar experiências
do MPF na proteção a populações vulneráveis durante pandemia do coronavírus

26 mar: PFDC e Câmaras do MPF pedem a
Augusto Aras recomendação à Presidência quanto a orientações no combate ao

25 mar: PFDC recomenda ao INSS mutirão
para conceder pedidos represados de
acesso ao Benefício de Prestação Conti-

25 mar: Covid-19: PFDC pede a Procuradorias medidas para assegurar fornecimento de água e esgoto à população

23 mar: “Ameaça de devastação constitucional”, aponta PFDC sobre PL para evitar
judicialização diante de coronavírus

19 mar: PFDC pede ao Ministério da Saúde que informe planejamento para lidar
com o coronavírus em favelas e periferias

18 mar: Por coronavírus, PFDC pede ao
Conselho Nacional de Justiça suspensão
de cumprimento de remoções e despejos

15 mai: Manutenção do Enem durante
pandemia gera impactos desproporcionais e viola a Constituição, aponta PFDC

15 mai: Orientação do governo sobre comunidades terapêuticas traz ilegalidade e
PFDC pede imediata correção

PLURALISMO DE IDEIAS
NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Os direitos constitucionais ao pluralismo de ideias e à liberdade de aprender e de ensinar
também estiveram ameaçados. Sob uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento, o país
enfrentou iniciativas que buscavam eliminar discussões sobre política, sexualidade e religião.

Educação para a cidadania
aMuitas dessas iniciativas de cerceamento à liberdade no ensino se deram no âmbi-

to do Congresso Nacional, capitaneadas pelas propostas do projeto Escola Sem Partido.
Ainda em 2016, um alerta sobre a inconstitucionalidade do projeto foi encaminhado
pela PFDC ao Congresso. A Nota Técnica Nº 01/2016 buscou subsidiar as discussões no
âmbito do Parlamento, destacando que os PLS 193/2016, PL 1411/2015 e PL 867/2015
nascem marcados pela inconstitucionalidade – visto que a Constituição Federal, em seu
artigo 205, traz como objetivo primeiro da educação o pleno desenvolvimento das pessoas e a sua capacitação para o exercício da cidadania.

a A elaboração de projetos de lei que afetam a liberdade de expressão nas escolas
brasileiras motivou posicionamento, inclusive, da Organização das Nações Unidas
(ONU). Em comunicado assinado por três relatorias especiais do Alto Comissariado de
Direitos Humanos das Nações Unidas, a ONU pediu ao governo brasileiro a adoção de medidas necessárias para conduzir uma revisão dos projetos de lei que tratam do chamado
“Escola Sem Partido”.

a Por violarem as diretrizes da Lei Nacional de Diretrizes e Base, além de desrespeito a
outros aspectos da legislação brasileira, a PFDC encaminhou à Procuradoria Geral da
República 22 representações com pedidos de inconstitucionalidade de legislações
nesse formato que vinham sendo aprovadas por estados e municípios. A PGR já acatou algumas dessas solicitações e, em junho de 2017, por exemplo, apresentou ao Supremo Tribunal Federal arguições de descumprimento de preceito fundamental contra leis
de seis municípios que visam vedar políticas e ações de educação com informações sobre
gênero e diversidade sexual. Na fundamentação, o MPF defendeu que além da usurpação de competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, essas leis
adotam como fundamento conceitos que ferem o princípio constitucional de igualdade
de gênero.

a Em março de 2017, uma liminar concedida pelo ministro Roberto Barroso na Ação

Direta de Inconstitucionalidade 5537 suspendeu a Lei 7.800/2016, de Alagoas, que
instituiu o programa Escola Livre no estado. Seguindo entendimento do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, o ministro afirmou que a legislação – conhecida
como Lei da Mordaça – apresenta elementos de aparente violação à Constituição, especialmente quanto à educação para o pleno desenvolvimento da pessoa e a cidadania. A
tese defendida no parecer do MPF seguiu os argumentos encaminhados pela PFDC como
subsídios na análise do caso.

Contra a discriminação

a O fim da discriminação no ambiente escolar também motivou a Procuradoria Federal

dos Direitos do Cidadão a compor os debates da comissão sobre Orientação Sexual, Identidade de Gênero e Nome Social – do Conselho Nacional de Educação. O objetivo foi contribuir nas reflexões acerca do uso do nome social para estudantes travestis, transexuais
e transgêneros. Na ocasião, a PFDC destacou que o direito ao uso do nome social está
amparado pela ordem jurídica, constitucional e legal. Em setembro de 2017, o Conselho
aprovou resolução que passou a autorizar o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. A norma foi homologada pelo Ministério da
Educação em janeiro de 2018 e busca propagar o respeito e minimizar estatísticas de violência e abandono da escola em função de bullying, assédio, constrangimento e preconceitos.

Enunciados orientam a atuação

Autonomia universitária

a A fim de orientar a atuação do Ministério Público brasileiro para assegurar a não discriminação
e o pluralismo de ideias no ambiente escolar, a PFDC também contribuiu na elaboração de enunciados sobre o tema lançados pela Comissão Permanente de Educação, que integra o Grupo
Nacional de Direitos Humanos. O documento destaca que são princípios fundamentais imanentes
à educação brasileira as liberdades fundamentais de aprender e de ensinar, e que cabe ao Ministério
Público adotar as providências cabíveis no sentido de coibir tentativas de se estabelecer proibição
genérica e vaga de controle do conteúdo pedagógico desenvolvido nas escolas.

a Outro destaque está na defesa feita pela da autonomia universitária na definição de conteúdos
de disciplinas acadêmicas. Nos primeiros meses de 2018, o Ministério Público Federal passou a receber pedidos de investigação acerca da constitucionalidade de cursos oferecidos em universidades
públicas de todo o país sobre o “golpe de 2016”, que faz referência ao processo de impeachment
sofrido pela presidente Dilma Roussef. Em documento encaminhado a procuradores que atuam na
área da cidadania, a PFDC destacou que cercear a discussão de determinados assuntos, no ambiente escolar, afeta a gestão democrática do ensino público, além de contrariar os princípios
constitucionais conformadores da educação brasileira – dentre os quais, as liberdades constitucionais de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

a O conjunto de enunciados também destaca a necessidade de igualdade no acesso e permanência de todos na escola, conforme determina o artigo 206 da Constituição Federal. Para isso,
diz o texto, “os Ministérios Públicos deverão atuar para que sejam incluídos no projeto político pedagógico e no regimento escolar das instituições de ensino conteúdos relativos aos direitos humanos,
à equidade de gênero, de raça ou etnia, de enfrentamento à LGBTfobia, à violência doméstica e
familiar contra a mulher, à pessoa idosa e à pessoa com deficiência”.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Ação coordenada contra coação de docentes
aDiante de denúncias sobre coação de professores em sala de aula e no âmbito de suas atividades acadêmicas, Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nas cinco regiões do país instauraram procedimentos para
acompanhar práticas que possam representar assédio moral ou outras arbitrariedades contra professores. A iniciativa integrou uma ação coordenada pela PFDC e que, além das Procuradorias dos Direitos do Cidadão, também
mobilizou instituições parceiras como Ministérios Públicos Estaduais, Defensoria Pública da União, Defensorias
Públicas do Estado e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Por meio da ação coordenada, instituições públicas de educação básica e superior em todo o país receberam Recomendação para que não permitissem
ações arbitrárias contra professores. Até o momento, 57 recomendações já foram encaminhadas a unidades de
ensino em todo o país.
Canal de denúncias
aCasos de assédio e outras formas de ação arbitrária contra professores, pesquisadores e estudantes de ensino
superior também passaram a ser sistematizados e a contar com um canal próprio para o registro de denúncias
junto ao Ministério Público Federal. A medida faz parte de um termo de cooperação firmado com entidades nacionais de educação superior que representam cerca de seis mil professores, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação em todo o Brasil. O objetivo da iniciativa é proteger e dar garantias à liberdade docente,
à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, expressar e divulgar o pensamento – seja em artigos, pareceres,
relatórios, laudos, aulas e demais atividades acadêmicas.
Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas
aFoi também para fazer enfrentamento às tentativas de cerceamento da liberdade de ensino que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão apoiou a elaboração de um Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. A
publicação foi elaborada por um conjunto de 60 entidades, entre organizações da sociedade civil, confederações
de trabalhadoras e trabalhadores da educação, instituições científicas, educadores e pesquisadores. A publicação
reúne estratégias político-pedagógicas e jurídicas para que os professores e demais profissionais do ensino possam exercer suas funções de maneira autônoma, com base nos princípios expressos na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

LEI NO NOVO GAMA/DF
Também atendendo a representação feita pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PGR questionou junto ao STF a Lei 1.516/2015 do município do Novo Gama/GO, que
proíbe a utilização de material didático com conteúdo relativo à diversidade de gênero nas
escolas municipais. Além de ferir competência privativa da União de legislar sobre as bases
nacionais da educação, a norma contraria princípios fundamentais da Constituição Federal,
como a igualdade de gênero, o direito à educação plural e democrática e a laicidade do estado. A ação aguarda votação.

Liberdade de cátedra
a Atentas às ameaças ao direito à liberdade de cátedra, em outubro de 2018, no contexto pré-eleitoral, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão lançou uma Nota Pública na qual condenou
as ações da Justiça Eleitoral que determinaram a busca e a apreensão de panfletos e materiais
de campanha em universidades, além de proibir aulas com temática eleitoral e reuniões e assembleias de natureza política. As operações foram realizadas pela justiça em mais de 20 instituições
públicas e federais de ensino e algumas delas com a presença da Polícia Federal.
aEm seu posicionamento, a PFDC apontou como potencialmente incompatíveis com o regime
constitucional democrático iniciativas voltadas a impedir a comunidade discente e docente de
universidades de manifestar livremente seu entendimento sobre questões da vida pública no
país.

aDe acordo com a Procuradoria, a interpretação de dizeres “Direito UFF Antifascista”, “Marielle

Franco presente”, “Ditadura nunca mais. Luís Paulo vive” – como sendo uma forma de propaganda
eleitoral transborda os limites da razoabilidade e compromete o arcabouço constitucional da liberdade de manifestação e de cátedra, bem como de expressão do pensamento e intelectual.
Ainda de acordo com a PFDC, a proteção ao correto processo eleitoral deve se concretizar em diálogo e respeito aos direitos fundamentais da liberdade de expressão do pensamento, da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação – conforme estabelece a Constituição Federal.

Informativos Publicados

2018

2017

2016

27 fev: “PL que institui Escola sem Partido
é inconstitucional”, defende PFDC

04 dez: PFDC quer inconstitucionalidade
de leis municipais que proíbem discussão
de gênero

21 set: “Lei que cria o programa Escola
Livre em Alagoas é inconstitucional”,
defende PFDC

21 fev: Escola Sem Partido é tema de
debate, nesta terça, com participação da
PFDC

23 mar: PFDC destaca decisão do Supremo que suspende “Lei da Mordaça” em
Alagoas

25 mai: PGR contesta lei que proíbe
material sobre “ideologia de gênero” em
escolas municipais

10 out: PFDC participa de seminário que
destaca diversidade e equidade

23 fev: Após tentativa de censura a livros
didáticos, prefeito e vereadores de Ariquemes (RO) são processados

04 abr: Direito à diversidade é tema de
reunião entre PFDC e Escola de Gente

02 jun: “É papel da educação preparar
para a cidadania”, destaca PFDC em
seminário sobre igualdade de gênero e
políticas educacionais

27 nov: FDC contesta a implementação
do Projeto Escola sem Partido em três
municípios brasileiros

14 mar: Diretrizes orientam atuação do
Ministério Público quanto à não discriminação e ao pluralismo de ideias no ambiente escolar

17 abr: PFDC aciona PGR para invalidar lei
discriminatória do município de Sorocaba

16 jun: “Escola Sem Partido”: PFDC pede
ao governo brasileiro informações sobre
resposta a comunicado da ONU

17 mar: “Notificação que proíbe discussão
de gênero em sala de aula é inconstitucional”, aponta PFDC

18 abr: TJ do Rio de Janeiro julga inconstitucional lei que proibia discussão sobre
gênero nas escolas de Volta Redonda

16 jun: PGR questiona leis de seis municípios que proíbem material sobre ideologia de gênero em escolas

06 fev: PFDC encaminha à PGR representações contra leis municipais que cerceiam debates nas escolas

15 fev: PFDC destaca importância de uma
educação plural em artigo publicado
no “Cadernos da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo”
03 mai: PFDC defende autonomia universitária na definição de conteúdos de
disciplinas acadêmicas

09 mai: PFDC cobra esclarecimentos no
caso de professora afastada após aula
sobre História Afro

14 nov: MPF quer fim de ações arbitrárias
contra professores

08 ago: PFDC quer inconstitucionalidade
de lei em Petrolina/PE que proíbe debate
sobre diversidade e educação sexual

07 dez: Encontro destaca trabalho de
proteção de crianças e adolescentes no
contexto das diversidades sexual e de
gênero

08 fev: PFDC defende suspensão de leis
municipais que violam direito pleno à
educação

POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
Embora o respeito à dignidade, à cidadania e ao acesso e fruição dos espaços e serviços
públicos estejam entre as diretrizes que marcam a Política Nacional para a População
em Situação de Rua, o acesso a essas garantias ainda constitui desafio.

Mobilização por direitos
aEm 22 agosto de 2019, pessoas em situação de rua vindas de várias regiões do país

estiveram reunidas na Câmara dos Deputados em uma audiência pública que discutiu
a implementação de um Dia Nacional voltado à defesa de direitos dessa população.

aO diálogo no Congresso Nacional marcou o encerramento da mobilização promovida
ao longo de toda a semana, em Brasília, protagonizada pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua e que contou com a participação da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão.

aA iniciativa teve como objetivo central a busca pela efetiva implementação das garantias estabelecidas pela Política Nacional da População em Situação de Rua, instituída em 2009 pelo Decreto 7.053.

a“Estamos falando de acesso a políticas públicas de saúde, educação, previdência, assis-

tência social, moradia, cultura, trabalho e renda. Hoje, nossa realidade ainda é a da fome,
da falta de respeito, da discriminação e do preconceito que vai para além da vida”, destacou o Movimento.

aAlém da audiência pública promovida pela Comissão de Legislação Participativa, a

mobilização contou com a realização da 3ª Marcha em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua e com sessão solene realizada no plenário Ulysses Guimarães, no Congresso Nacional, reunindo comitivas que partiram de estados como Alagoas,
Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além
do Distrito Federal.

a“Contra tudo e contra todos, vocês ocuparam essa cidade. Com todas as dificuldades,
vocês vieram lutar por direitos e conseguiram colocar essa demanda fundamental na pauta do Parlamento, com uma adesão fantástica de mais de 200 congressistas para a
composição da Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua”,
congratulou a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat.

SAIBA MAIS
O Dia Nacional de Luta do Movimento Nacional em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua marca a memória das vítimas do ataque ocorrido em 2004, na capital paulista,
quando 15 pessoas em situação de rua que utilizavam o espaço da Praça da Sé como moradia improvisada foram brutalmente atacadas durante a noite. O episódio, conhecido como
“Massacre da Sé”, resultou em sete mortes e deixou outras oito pessoas gravemente feridas.

Acesso a políticas públicas
aOs desafios no cuidado à população em situação de rua também foram tema de di-

álogo realizado no âmbito do Encontro Nacional sobre os Direitos Socioassistencias
da População em Situação de Rua, promovido em julho de 2018, em Brasília, e que
contou com participação da PFDC. Temas como o atendimento a crianças e adolescentes,
as especificidades da população LGBTI, os cuidados relacionados às pessoas idosas ou
com deficiência, a violência contra a mulher e o enfrentamento ao racismo estiveram no
centro da discussão, que contou com a coordenação da procuradora federal dos Direitos
do Cidadão, Deborah Duprat.

aEmbora o respeito à dignidade, à cidadania e à democratização do acesso e fruição dos espaços

e serviços públicos estejam entre as diretrizes que marcam a Política Nacional para a População em
Situação de Rua, os relatos trazidos à PFDC apontam que o preconceito, a invisibilidade e a criminalização social ainda são desafios a serem enfrentados.

aPráticas como remoção à força, retirada de pertences, internações forçadas e o uso de aparatos de segurança em detrimento das ações de assistência social estariam sendo adotadas
em cidades como Cuiabá, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. De acordo com o grupo, a situação
é especialmente grave na capital gaúcha e o movimento pediu o apoio da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão para a interlocução com o Ministério Público no estado.

Missão a Porto Alegre
aComo parte dessa estratégia, a PFDC integrou missão realizada, em maio de 2018, pelo Conselho
Nacional de Direitos Humanos (CNDH) a Porto Alegre. Durante os dias de missão, a comitiva, composta por integrantes da Comissão Permanente Direitos da População em Situação de Rua do CNDH
e do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, se reuniu com representantes do poder público e da sociedade civil local e realizou audiência pública. A missão resultou ainda
em um Grupo de Trabalho composto por órgãos públicos e entidades da sociedade civil locais para
monitorar as denúncias de violência contra a população em situação de rua em Porto Alegre.

Interlocução com movimentos sociais
aA interlocução direta com movimentos sociais foi marca da atuação da Procuradoria no

tema. Em abril de 2018, por exemplo, representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR) estiveram na sede da PFDC para denunciar o desmonte de equipamentos na área de assistência social e da saúde, assim como a prática
de ações higienistas em diversas cidades do País. O coletivo foi recebido pela procuradora
federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, e pelo PFDC adjunto Domingos Dresch
da Silveira.

Política Nacional para a População em Situação de Rua
a Os desafios para a implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua
levaram a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a encaminhar ao Coordenador-Geral da
População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos questionamento sobre quais
os entes da Federação – estaduais e municipais – já aderiram à política e que ações de acesso
à moradia para essa população já teriam sido implementadas.
aEm março de 2019, após reiteração do ofício, a Coordenação-Geral informou sobre a adesão à

Política Nacional por três estados: Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Também informou que a Coordenação-Geral continua trabalhando para replicar por meio da Política
Nacional experiências exitosas dentro e fora do Brasil de acesso à moradia para essa população,
como o modelo Housing First, criado nos EUA na década de 90 e adotado por vários países da União
Européia e Canadá e iniciado no Brasil em 2013, sob o nome Moradia Primeiro.

Migrantes em situação de rua
aA fim de evitar a condição de situação de rua a migrantes venezuelanos que têm chegado à Roraima, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão atuou junto à Casa Civil para que fossem adotadas
medidas urgentes e com vistas a minorar a crise humanitária na região.
aEm agosto de 2018, em conjunto com a Defensoria Pública da União, a PFDC recomendou que
fossem adotadas medidas urgentes diante do acirramento da crise no estado de Roraima em do
incremento da migração. O pedido é para que fossem iniciadas as atividades do Posto de Apoio destinado ao abrigamento humanitário transitório dos venezuelanos, com o objetivo de evitar a concentração de pessoas em situação de rua e assegurar a essa população assistência alimentar e sanitária.
aA Recomendação também estabelece a elaboração e início de execução de um plano técnico e
operacional voltado a prestar serviços de saúde e socioassistenciais à população em situação de
rua nos municípios de Pacaraima/RR e Boa Vista/RR, inclusive com fornecimento de água potável e
alimentação. O plano deve indicar ações que envolvam conjuntamente migrantes e a população local
dos dois municípios,com um aumento da rede de atendimento em saúde e assistência social.

2016

18 jan: Audiência Pública debaterá demandas
de pessoas em situação de rua

2020

2019

2018

19 ago: Dia Nacional de Luta da População em Situação
de Rua: Procuradoria dos Direitos do Cidadão participa de
atividade em MG

2017

Informativos Publicados

18 jan: PFDC recebe representantes do Movimento Nacional da População em Situação de
Rua

09 jul: Os desafios no cuidado à população de
rua são temas de diálogo com a participação
da PFDC

21 mai: Missão do CNDH sobre violência contra
população de rua em Porto Alegre cria grupo
para monitoramento de denúncias

20 ago: PFDC solicita à Casa Civil adoção de
medidas urgentes para minorar crise que envolve migrantes venezuelanos em Roraima

04 abr: Reunião na PFDC discute demandas
sociais pelo direito à moradia digna

22 ago: PFDC: audiência pública marca mobilização na luta por direitos para a população em
situação de rua

19 ago: PFDC participa de sessão solene pelo
Dia Nacional em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua

26 mar: PFDC quer evitar experiências do MPF
na proteção a populações vulneráveis durante
pandemia do coronavírus

05 set: PFDC pede esclarecimentos ao governo
brasileiro sobre interiorização de migrantes
venezuelanos
07 dez: PFDC quer revogação de portarias que
suspenderam recursos da rede de atenção
psicossocial em todo o Brasil

PREVENÇÃO À TORTURA
Uma das mais graves violações de direitos humanos, a tortura constitui um obstáculo à
consolidação do sistema democrático e do Estado de Direito. Contribuir para a eliminação
de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes é, portanto, condição indispensável.

Mobilização nacional
a

Governadores, secretários de justiça e presidentes de assembleias legislativas de 17
Estados da Federação receberam, em 2017, comunicado do Ministério Público Federal
para que adotassem medidas para a instalação e o efetivo funcionamento de órgãos
responsáveis pela prevenção e o combate à tortura no estado.

a A iniciativa integrou uma mobilização nacional conduzida pela Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão e as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão para dar
cumprimento à Lei Federal Nº 12.847/2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura.
a No ofício encaminhado aos governos estaduais, o Ministério Público Federal ressalta
que a implementação desses órgãos busca sanar uma grave omissão do Estado brasileiro em dotar todas as unidades federativas de estruturas que têm como atribuição a
realização de visitas regulares a locais de privação de liberdade de qualquer natureza
– como instituições para idosos, hospitais psiquiátricos, unidades socioeducativas para
adolescentes e prisões.
a Foram oficiadas autoridades no Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul, Roraima, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
a

O pedido de instalação e funcionamento de órgãos estaduais voltados à prevenção
e ao combate à tortura também foi tema de uma Nota Pública assinada conjuntamente
pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Mecanismo Nacional de Prevenção e

Riscos no funcionamento do
Sistema de Prevenção à Tortura
a Organizações da sociedade civil que integram o Comitê Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura (CNPCT) estiveram em 2018 na sede da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para também alertar sobre a demora na posse das entidades eleitas
para a nova composição do órgão, que é parte integrante do Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura, criado pela Lei Federal Nº 12.847/2013.
a

A lista das organizações eleitas para integrar o CNPCT nos próximos dois anos já havia sido apresentada ao Ministério dos Direitos dos Direitos Humanos, mas houve demora
na nomeação e posse das referidas entidades, colocando em risco o próprio funcionamento do Sistema que, em conjunto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, tem como missão monitorar estabelecimentos de privação de liberdade em
todo o país. Diante da situação, a Procuradoria solicitou esclarecimentos ao Ministério dos
Direitos Humanos. A nomeação do Comitê ocorreu dias depois.

a

Também houve atraso nas nomeações para o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão cobrou explicações à Casa Civil
da Presidência da República.

a

Em maio de 2019, diante da ausência de designação dos representantes de entidades públicas e privadas habilitados para a composição do CNPCT, a Procuradoria da República no DF ingressou com Ação Civil Pública em face da União, para a imediata designação dos indicados para o
CNPCT, bem como nomeação de quatro peritos reconduzidos para mandatos no Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

a

Entre junho e outubro de 2019 o governo editou três decretos que reconduziram ou designaram os representantes para o CNPCT e a recondução dos peritos do Mecanismo Nacional.

a perda de exercício da função pública passe a ser facultativa e que incida apenas nas hipóteses de
condenação superior a quatro anos de prisão.

a

Para a Procuradoria Federal, se aprovada, a medida enfraquecerá o sistema brasileiro de
proteção contra a tortura e promoverá sua desconexão dos paradigmas internacionais que
tratam do tema. “A iniciativa representa um grave retrocesso em termos de punição e prevenção
ao crime de tortura, contrariando o que estabelece a Constituição e também os marcos normativos
internacionais – que têm natureza supralegal, conforme já fixou o Supremo Tribunal Federal”.

Vistoria a comunidades terapêuticas
a

Em 2018, comunidades terapêuticas nas cinco regiões do Brasil foram foco de uma inspeção
nacional realizada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Federal de Psicologia.

Garantia de prerrogativas legais

a

a A garantia do exercício das prerrogativas legais que regem o funcionamento do Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura também foi foco de atenção da PFDC. Em 2018, a Procuradoria cobrou do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos esclarecimentos depois
que a pasta negou ao MNPCT autorização de viagem para inspeção que seria realizada em
unidades do sistema prisional e do sistema socioeducativo do Ceará, assim como durante audiências de custódia no estado.

a

a Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a negativa impede o cumprimento da
função primordial do MNPCT, violando frontalmente a legislação vigente e desrespeitando os
preceitos legais que orientam o funcionamento do órgão, criado em 2013 como resultado da lei
que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil.

a

a

Após a atuação da Procuradoria, foram adotadas as providências para a realização da missão e
o exercício das prerrogativas dos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
A informação foi prestada à PFDC por meio do ofício nº 99/2009, do Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos.

PEDIDO PARA QUE EXONERAÇÃO DE PERITOS SEJA LEVADA AO STF
O decreto presidencial publicado em junho de 2019 exonerando os 11 peritos do Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é inconstitucional e fere uma série de compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.
O entendimento é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e foi encaminhado em
uma representação à Procuradoria Geral da República. A sugestão é para que uma arguição
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) seja enviada para análise pelo Supremo Tribunal Federal. O documento é assinado em conjunto com a Câmara do MPF de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional.
Para a PFDC, ao criar uma espécie de “trabalho voluntário” , a medida inviabiliza a prevenção
e o combate à tortura – em contrariedade ao fundamento vetor do Estado Democrático de
Direito, que é a dignidade da pessoa humana.
Atendendo a solicitação feita pela PFDC, em 31 de julho de 2019 a Procuradoria Geral da República apresentou ao STF a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF
607. O caso ainda não foi julgado pelo STF.

Contra flexibilização do crime de tortura
a

A proposta de flexibilizar regras atuais sobre perda de cargo público para quem comete crime
de tortura também mereceu atenção da Procuradoria e foi criticada, em razão dos retrocessos que
a medida pode representar no enfrentamento a essa prática.

a

Em novembro de 2019, foi encaminhada ao Congresso Nacional uma Nota Técnica sobre
dois projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados para alterar a Lei de Combate à
Tortura (nº 9.455/1997).

a

Atualmente, a legislação estabelece que a perda de cargo público para quem comete esse tipo
de crime é automática e aplicável a qualquer condenação. Entretanto, um substitutivo propõe que

A ação conjunta mobilizou cerca de 100 profissionais, em vistorias que aconteceram simultaneamente em mais de 30 comunidades terapêuticas nos estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo,
além do Distrito Federal.

O objetivo foi identificar as condições de privação de liberdade e se o atendimento respeita os marcos legais que tratam dos direitos a serem considerados na oferta de cuidado a essa
população. Uso de castigos físicos, privação de liberdade, violação à liberdade religiosa, trabalhos
forçados e sem remuneração, além de conduções à força para a internação foram algumas das violações identificadas.
As informações e dados coletados foram sistematizadas em um relatório e encaminhado aos órgãos competentes no sistema de justiça e nas três esferas administrativas. As situações mais graves
receberam os imediatos encaminhamentos por parte do Ministério Público.

Defesa de projeto de lei que institui Comitê
de Prevenção à Tortura em SP
a Em 2019, Um conjunto de argumentos em apoio à criação do Comitê e do Mecanismo Estadual
de Prevenção e Combate à Tortura em São Paulo foi apresentado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em nota técnica à Assembleia Legislativa de SP. O documento questiona o veto
apresentado pelo governador em relação ao Projeto de Lei nº 1.257/2014, que trata da matéria.
a Entre os motivos para impugnar a criação dos colegiados, o governador destacou possível extrapolação de competência por parte do legislativo local e de limites constitucionais para a atuação dos
membros do Comitê e do Mecanismo estadual.
No entanto, apontou a PFDC, a preocupação em impedir e prevenir a prática de tortura se traduz
tanto na Constituição Cidadã de 1988 quanto em inúmeros atos do direito internacional, como o
Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes, adotado pelo Brasil em 2007.

Familiares de presos e de egressos do sistema
prisional denunciam violações
a

Em 2018, familiares de presos e de egressos do sistema prisional brasileiro foram recebidos
pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. O grupo esteve em Brasília para
denunciar violações aos direitos humanos em estabelecimentos penais de diversos estados do país.
O encontro teve como objetivo a construção de uma agenda de mobilizações para denunciar
a grave situação dos presídios no Brasil. Entre as violações, foram relatadas situações como
estão maus-tratos, torturas físicas e psicológicas, utilização de revistas vexatórias, ausência de
assistência médica e dificuldades no acesso à justiça.

a Na ocasião, o coletivo deliberou pela criação de uma comissão responsável por sistematizar
as informações e apresentar ao Ministério Público Federal um indicativo de unidades que devem
receber atenção imediata, contando com a articulação de instituições como o Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e a própria Comissão
de Direitos Humanos e Minorias.

Posicionamento sobre a crise no sistema
penitenciário

A explosão da violência nos estabelecimentos prisionais registrada no início de 2017 motivou a
PFDC a emitir nota pública na qual relaciona o fenômeno a questões como superpopulação carcerária, péssimas condições dos estabelecimentos penais e o modo como a política criminal é aplicada
no Brasil. Assinada pelo Grupo de Trabalho Prevenção e Combate à Tortura, da PFDC, a nota destaca
que a ocupação dos estabelecimentos penais em níveis assustadoramente superiores às respectivas capacidades inviabiliza a garantia de patamares minimamente dignos para o cumprimento das
penas e a capacidade do Estado de prover segurança aos próprios presos, seus visitantes e aos trabalhadores do sistema prisional. Para a Procuradoria, o sistema penitenciário brasileiro é atualmente
um fator de contribuição para o aumento da criminalidade, ao invés de política vocacionada à sua
redução.

HOMENAGEM
A procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, foi congratulada com Moção de Louvor pelo trabalho desempenhado no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão para o fortalecimento das políticas e ações voltadas à prevenção e ao combate à
tortura no Brasil.
A homenagem foi prestada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e atende proposição
do deputado Fábio Félix (Psol/DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. A
congratulação reconhece personalidades que contribuem para a prevenção e o fim da tortura em instituições estatais asilares – como centros de detenção, estabelecimentos penais,
hospitais psiquiátricos, abrigos para idosos, unidades socioeducativas ou centros militares
de detenção disciplinar.
A entrega da homenagem integrou a programação do “Seminário Internacional sobre Prevenção e Enfrentamento à Tortura no Brasil”, promovido pela Comissão de Direitos Humanos
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em conjunto com a organização Conectas Direitos
Humanos e a Frente Distrital Pelo Desencarceramento.

2016
2017

28 jun: PFDC destaca atuação do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura e lembra que Estado
ainda é principal agente violador

16 jan: Últimos dias para inscrição nos cursos
“Prevenção de Atrocidades Massivas” e “Proteção
aos Direitos dos Povos Indígenas”, promovidos pela
AIPR

24 ago: Últimos dias para inscrição nos cursos
online “Prevenção de Atrocidades em Massa” e
“Migração e Refúgio”

06 nov: Órgão de combate à tortura é impedido de
fotografar presídio e PFDC pede ao Estado garantia
de prerrogativas legais

19 dez: Instituições alertam PFDC sobre riscos no
funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura

23 jan: PFDC defende projeto de lei que institui
Comitê e Mecanismo de Prevenção e Combate à
Tortura em São Paulo

15 fev: Órgão de combate à tortura é impedido
de inspecionar unidades no Ceará e Procuradoria
pede esclarecimentos ao governo federal

11 jun: Decreto que exonerou todos os peritos do
Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura deve
ser levado ao STF, defende PFDC

20 nov: PLs que alteram Lei de Tortura contrariam
a Constituição, tratados internacionais e o Código
Penal, aponta PFDC

05 fev: Após governo de SP vetar órgão antitortura, Subcomitê da ONU pede ao Brasil que cumpra
obrigações legais internacionais

20 mar: PFDC pede à Casa Civil explicações para
ausência de nomeação de membros do Comitê e
do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura

15 ago: Deborah Duprat recebe homenagem em
reconhecimento à atuação na prevenção e combate à tortura

2020

2019

09 ago: PFDC se reúne com Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura

2018

Informativos Publicados

16 jan: Últimos dias para inscrição nos cursos
“Prevenção de Atrocidades Massivas” e “Proteção
aos Direitos dos Povos Indígenas”, promovidos pela
AIPR

22 ago: PFDC pede celeridade na composição do
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

20 set: Organizações cobram na ONU criação de
mecanismo de prevenção e combate à tortura no
estado de SP

28 out: PFDC quer instalação de mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura

09 dez: Nota conjunta com MNPCT e APT pede
instalação de órgãos de prevenção e combate à
tortura

26 out MPF sedia lançamento de relatório sobre Fundo Penitenciário Nacional e prevenção à
tortura

30 out: Violação de direitos humanos: PFDC se
reúne com familiares de presos e de egressos do
sistema prisional

PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sem qualquer consulta prévia à sociedade, em 2016 foi levado ao Congresso o mais
radical conjunto de mudanças na Previdência Social brasileira desde a Constituição de
1988. A PEC 287 estabeleceu alterações profundas na seguridade social brasileira, com
impactos na configuração da atual política nacional de assistência.

Impactos da reforma
a Diante dos graves impactos sociais da medida a ser votada pelo Congresso Nacional,
em 2016 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou a deputados e
senadores uma nota técnica com uma análise detalhada das nove principais alterações sugeridas pela PEC da Previdência: aumento da idade mínima para aposentadoria,
equiparação entre homens e mulheres, redução no valor do benefício, tratamento dado a
trabalhadores rurais, restrição na concessão de pensões, fixação de tempo para aposentadoria especial, inacumulabilidade de benefícios e alterações nos benefícios concedidos a
idosos e a pessoas com deficiência.

a O texto destacava violações constitucionais presentes nessas medidas e a possibilidade de

questionamentos judiciais em razão do nítido retrocesso legislativo que a PEC 287
representava. A nota técnica destaca que o cálculo de idade apresentado pela PEC desconsidera as diferentes realidades regionais e de renda no Brasil, tornando a idade mínima
de 65 anos muito severa nos locais mais pobres e afrontando o objetivo constitucional de
erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais – conforme previsto na
Constituição Federal em seu art. 3º.

a O documento é assinado pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah

Duprat, e pelo procurador regional da República Walter Claudius – que é relator da PFDC
para o tema Previdência e Assistência Social. A relatoria foi instituída em julho de 2016,
com o objetivo de auxiliar na elaboração de planos de trabalho, relatórios e outros
documentos, assim como para a coordenação e a execução das atividades extrajudiciais
na matéria.

“Proposta altera essência da Constituição”
Em junho de 2019, a PFDC encaminhou mais uma Nota Técnica aos parlamentares que
analisavam a proposta de reforma da Previdência, já com foco na PEC 6/2019, também
apresentada pelo Executivo ao Congresso Nacional.
No texto, a Procuradoria é taxativa ao afirmar a inconstitucionalidade da proposta que
pretende alterar o sistema previdenciário no Brasil. De acordo com o órgão, o estabelecimento de um novo regime com base em um modelo de capitalização altera o princípio da solidariedade estabelecido como núcleo central da Constituição Federal de
1988. Além disso, destaca a PFDC, a proposta que está sob análise do Congresso Nacional
também acaba por retirar do âmbito constitucional o tratamento de questões relativas
à Previdência, visto que aspectos como rol de benefícios e beneficiários, idade mínima,
tempo de contribuição, regras de cálculo dos benefícios, tempo de duração da pensão
por morte e condições para acumulação de benefícios, por exemplo, passarão a ser disciplinados por lei complementar – e “cujo conteúdo é ainda desconhecido”, alerta o texto.

APROVAÇÃO
A reforma da Previdência foi aprovada em outubro de 2019 e promulgada pelo Congresso
Nacional em novembro daquele ano. Ao longo de sua tramitação, o projeto original da
medida recebeu três novas versões. Na Câmara dos Deputados, as mudanças para o regime
rural de aposentadoria foram derrubadas, assim como modificações no BPC (Benefício de
Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência em condição de miserabilidade, que manteve o piso de um salário mínimo. No Senado, a principal alteração sofrida
pelo texto da reforma foi a rejeição de restrições ao abono salarial de quem ganha até dois
salários mínimos.

a Ainda no que se refere à proposta de Reforma da Previdência, a PFDC também pediu esclarecimentos acerca de suposta distribuição de verbas federais de publicidade como forma de obter
espaço para veiculação de mensagens de apoio à reforma. Denúncia veiculada pela imprensa
apontava como estratégia adotada pelo Palácio do Planalto “fazer com que locutores e apresentadores populares, principalmente no Nordeste, expliquem as mudanças da reforma sob um ponto
de vista positivo. Os veículos de comunicação que aderirem à campanha terão direito à publicidade
federal”. De acordo com o texto, senadores e deputados serão os responsáveis pela indicação dos
canais de comunicação a serem beneficiados pela verba publicitária.

Assistência a migrantes
a Um importante resultado alcançado no direito à proteção social esteve na decisão unânime

do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) a estrangeiros residentes no Brasil, conforme previsto no artigo 203, inciso V,
da Constituição Federal. O dispositivo garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família.

a A decisão do STF seguiu entendimento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que
em setembro de 2016 encaminhou à Procuradoria Geral da República nota técnica para subsidiar
o posicionamento do MPF na ação que seguia sob análise do Supremo. No julgamento, o então
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, manifestou-se a favor da concessão do benefício assistencial – modificando entendimento apresentado anteriormente pelo Ministério Público Federal.
Seguindo a argumentação apresentada pela PFDC, o procurador-geral defendeu que a leitura do
artigo constitucional não permite a interpretação restritiva de que somente ao cidadão brasileiro
possa ser estendida a assistência.

Políticas públicas
aPara além da esfera do Legislativo e do Judiciário, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cida-

dão também mobilizou esforços no monitoramento das políticas públicas na área. Em fevereiro de
2018, por exemplo, solicitou ao ministro do Desenvolvimento Social a retomada das reuniões
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Denúncias feitas à PFDC por integrantes do
CNAS apontam que a suspensão das atividades teria se dado em razão de ausência de empresa
para cumprir a logística relativa à aquisição de passagens dos integrantes do Conselho residentes
fora de Brasília. De acordo com o Ministério, o processo licitatório para tal finalidade levaria até 180
dias – o que inviabilizaria a realização das reuniões do Conselho de Assistência Social durante todo
o primeiro semestre de 2018. Em resposta oficial à PFDC, o órgão informou que a situação já havia
sido regularizada.

FILA DO INSS
Déficit de cerca de dez mil funcionários, além de pelo menos nove mil servidores que podem
se aposentar a qualquer momento. Inúmeras ações judiciais questionando a incapacidade
do órgão na prestação de benefícios e uma espera para resposta do pedido que pode chegar
a mais de um ano – atingindo, fundamentalmente, idosos, pessoas com deficiência e mulheres em licença maternidade.
Esse era o cenário de funcionamento do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), autarquia
vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social e que tem como responsabilidade
a operacionalização dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, que
abrange mais de 50 milhões de segurados e aproximadamente 33 milhões de beneficiários.
Diante da situação, em abril de 2019, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou Recomendação à presidência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e ao
Ministério da Economia para que promovessem, no âmbito das suas esferas de poder, os atos
necessários à reposição da força de trabalho da autarquia.
Dados apresentados pela PFDC apontavam um déficit de pelo menos 10 mil vagas sem reposição, enquanto o tempo de espera para resposta do pedido de benefício chegava a mais de
um ano. Diante da negativa do INSS em cumprir a recomendação, a Procuradoria da República no Distrito Federal, atendendo representação da PFDC, ajuizou ação civil pública contra a União e a autarquia. O pedido é para que sejam recrutados temporariamente agentes
públicos para suprir as demandas acumuladas, além de concurso para provimento de cargos
efetivos vagos. A ação ainda tramita na Justiça.

Concessão de benefícios
aA Medida Provisória 871/2019 – que dispõe sobre o enfrentamento de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais – viola frontalmente diversos direitos fundamentais,
afastando a ordem de bem-estar e justiça social estabelecidos pela Constituição em seu sistema de
seguridade social.
aO alerta foi feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em abril de 2019 e encaminhado como Nota Técnica aos parlamentares que irão analisar o texto da MP 871, enviada pelo
governo federal ao Congresso Nacional em janeiro daquele ano.
aA medida provisória cria dois programas para analisar processos que apresentem indícios de
irregularidade e potencial risco de gastos indevidos na concessão de benefícios administrados pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), além de instituir bônus e gratificações para o desempenho dessas atividades.
aNa Nota Técnica aos parlamentares, a Procuradoria alerta para o fato de que, a pretexto de combater fraudes em benefícios mantidos pelo INSS, o texto da MP 871 busca, primordialmente,
maximizar a economia aos cofres públicos. Para o órgão do Ministério Público Federal, a prioridade do resultado econômico, em vez da identificação de irregularidades, tende a fazer com que
os programas de revisão sejam executados com incentivo à cessação de benefícios – colocando em
risco até mesmo pedidos que preenchem os requisitos legais.

Inconstitucionalidades em lei paulista
aEm abril de 2019, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão defendeu a inconstitucionalidade de dispositivos da lei paulista que passou a permitir que o governo estadual incluísse
no orçamento do piso da educação valores referentes ao pagamento de benefícios a servidores
inativos.
aA Lei Complementar 1.333 foi aprovada em 17 de dezembro de 2018 pelo estado de São Paulo e,
em seu art. 5°, autoriza a contabilização de despesas decorrentes do sistema próprio de previdência
no piso mínimo de aplicação obrigatória em educação - contrariando os dispositivos constitucionais
que tratam da matéria. A legislação também inclui como investimento em educação qualquer
despesa para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, seja ela com inativos
da educação ou de outras áreas.
aPara a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, além de ferir o art. 6º da Constituição Federal que assegura o direito à educação, a lei paulista fere o art. 22, que estabelece como competência
privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A lei editada pelo governo de São Paulo também descumpre o dever de progressividade na concretização de direitos
fundamentais, assumido pelo Brasil no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais e que foi promulgado pelo Decreto n° 591/1992. A representação feita pela PFDC segue
sob análise do gabinete da Procuradoria-Geral da República.
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29 set: PFDC defende concessão de benefício
assistencial a estrangeiros

2017

15 mar: Alerta sobre impactos sociais da PEC da
Previdência

20 abr: Irregularidade em verba publicitária como
apoio à Reforma da Previdência

07 fev: PFDC solicita ao ministro Osmar Terra
retomada das reuniões do Conselho Nacional de
Assistência Social

2020

2019

03 jun: Greve de médicos peritos do INSS: MPF/DF
pede indenização coletiva por danos morais
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Informativos Publicados

01 mar: PFDC defende inconstitucionalidade de lei
paulista que usa recursos da educação para benefício previdenciário

24 abr: PFDC solicita ao governo parecer que
fundamenta restrição no acesso a dados sobre
reforma da Previdência

24 abr: PFDC envia ao Congresso nota técnica sobre MP que trata de irregularidades na concessão
de benefícios previdenciários

05 jun: Proposta de reforma da Previdência altera
essência da Constituição, aponta Procuradoria dos
Direitos do Cidadão

25 mar: PFDC recomenda ao INSS mutirão para
conceder pedidos represados de acesso ao Benefício de Prestação Continuada

25 mar: PFDC recomenda ao INSS mutirão para
conceder pedidos represados de acesso ao Benefício de Prestação Continuada

05 mai: MPF/AP quer que vítimas de escalpelamento recebam benefício do INSS

30 ago: INSS aponta graves impactos do contingenciamento de recursos e PFDC questiona acerca
de medidas adotadas

14 abr: PFDC demanda Conselho de Medicina sobre
facilitação de perícia para acesso a benefícios do
INSS durante pandemiade Prestação Continuada

14 jun: Para PGR, é inconstitucional lei
paulista que contabiliza despesas de natureza previdenciária no piso constitucional da
saúde e educação

SAÚDE
A supressão de verbas orçamentárias na área da saúde foi tema de preocupação da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A ameaça a esse direito constitucional
esteve expressa em uma série de medidas legislativas com impactos diretos à garantia do
acesso à saúde – um direito social e indisponível decorrente do princípio da dignidade.

Teto de gastos
a A mais danosa das medidas legislativas que impactaram o direito à saúde foi a Emen-

da Constitucional 95 – que instituiu, pelos próximos 20 anos, um teto em investimentos na área pública, afetando especialmente os campos da saúde, educação e
assistência social. Ainda enquanto tramitava como PEC, a Procuradoria dos Direitos do
Cidadão – em conjunto com uma centena de especialistas, entidades públicas e organizações da sociedade civil – manifestou-se em nota pública alertando sobre os graves
impactos sociais da medida.
Apesar da ampla mobilização, a PEC acabou sendo aprovada em dezembro de 2016,
transformando-se na Emenda Constitucional 95. Em razão de sua inconstitucionalidade,
em outubro de 2017 a PFDC encaminhou à Procuradoria-Geral da República um conjunto de argumentos que procuram demonstrar que a EC 95 resultará em verdadeiro desmonte dos direitos sociais implantados pela Constituição de 1988, colocando
sob risco toda uma geração futura. Seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade tramitam
no Supremo Tribunal Federal pedindo o fim do teto de gastos.

Financiamento público
aA fim de alertar membros do Ministério Público Federal acerca das graves ameaças de
perda de direitos consolidados na área da saúde, o Grupo de Trabalho da PFDC sobre Direito à Saúde encaminhou aos procuradores que atuam na cidadania informe acerca da
redução no financiamento de ações e serviços públicos da área por meio de manipulações indevidas da atividade financeira. No documento, a PFDC chama atenção para o
grave processo de ameaça ao financiamento do SUS, por meio de contingenciamento ou
pelo corte de recursos financeiros destinados a políticas públicas da área.

aA proposta do Ministério da Saúde de oferecer planos de saúde com preços mais bai-

xos e com menor cobertura também esteve no foco de atenção da PFDC, que se posicionou contrariamente à medida. Em nota técnica encaminhada ao ministro da Saúde
e a um conjunto de órgãos e colegiados ligados ao tema, a Procuradoria destacou que
a proposta de desonerar o sistema público de saúde de uma parcela dos serviços
que atualmente presta, para serem ofertados pelo setor privado, representará um
aumento dos gastos em saúde das famílias – sem a garantia da contrapartida de uma
ampliação efetiva da cobertura recebida. Para a PFDC, além de não oferecer vantagens ou
melhorias, a medida desorganiza o Sistema Único de Saúde, em clara ofensa à sua disciplina constitucional.

a A PFDC também questionou a Agência Nacional de Saúde acerca dos estudos técnicos

que deveriam avaliar os impactos da adoção dos chamados “planos de saúde acessíveis”. A
agência foi questionada sobre quais seriam as vantagens e/ou de desvantagens da
medida para o sistema público de saúde, assim como para o mercado suplementar e
para os usuários do SUS. Em conjunto com dezenas de instituições de defesa do consumidor, da saúde e de direitos humanos, a PFDC assinou manifesto sobre os riscos que as
alterações na lei que regulamenta os planos de saúde podem representar tanto no acesso
à saúde pública quanto nas relações médico-paciente. Entre os retrocessos está o reajuste
de mensalidades após os 60 anos de idade e a diminuição do ressarcimento ao SUS.

Aprimoramento da atuação

Dados e informações

a A fim de disseminar a experiência acumulada pelo MPF na área da saúde pública – especialmen-

aEm outubro, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu ao Ministério da Saúde escla-

te nos casos de negativa de dispensação de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde
e nos casos que envolvam a apreciação da incorporação de novas tecnologias – a PFDC lançou o
Guia de Referência para o Ministério Público Federal Assistência Farmacêutica. A publicação
aborda temas relacionados ao uso racional e off label dos medicamentos, bem como pontos relativos ao financiamento das respectivas ações e a divisão das atribuições entre os entes federativos
no SUS.

aA fim de assegurar o cumprimento da política nacional de distribuição de fármacos, prevista pelo

SUS, a PFDC também defendeu como legítima a instituição de Relações Estaduais de Medicamentos Essenciais (RESME) e Relações Municipais de Medicamentos Essenciais (REMUNE), desde que
não impeçam o acesso do usuário a insumos preconizados na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME). As listas têm como objetivo garantir que as unidades federativas disponibilizem medicamentos essenciais para os cuidados primários de saúde, bem como efetivar a
incorporação de novos medicamentos com eficácia comprovada e estabelecer sistemas eficientes de administração e fornecimento dos remédios.

Compra e distribuição de vacinas
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu ao Ministério da Saúde esclarecimentos quanto
à previsão orçamentária feita pelo governo federal para a compra e a distribuição de vacinas
para o ano de 2020.
A imprensa noticiou que o governo teria encaminhado ao Congresso Nacional proposta de lei orçamentária para a aquisição de vacinas para o próximo ano no valor total de 4,9 bilhões – o que representaria uma redução de 393,7 milhões em relação ao orçamento destinado à área no ano anterior.
No pedido de informações, a PFDC destaca que o suprimento regular de imunobiológicos de qualidade comprovada e os quantitativos necessários para atendimento à população são a principal garantia para a prevenção das doenças imunopreveníveis e para o tratamento com os soros
– conforme aponta o próprio Ministério da Saúde em seu site institucional.

recimentos sobre problemas que estariam impedindo o abastecimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

aO Sistema é a plataforma digital utilizada por gestores da União, estados e municípios para decla-

ração obrigatória sobre gastos públicos em saúde. São essas declarações que garantem a transparência dos recursos aplicados para a oferta de serviços públicos na área e o cumprimento da Constituição Federal no que se refere a aplicação de investimentos mínimos no setor. A declaração deve
ser feita bimestralmente, de modo a demonstrar a aplicação dos recursos em saúde.

a O Ministério da Saúde havia informado a realização de alterações contábeis e orçamentárias no
Siops, com mudanças na planilha de receitas e inclusão da despesa por fonte de recursos, além de alterações que acarretariam ganho de desempenho e economia no tráfego dos dados da plataforma.

Entretanto, o desenvolvimento das versões bimestrais da plataforma estaria paralisado em razão do encerramento do contrato com a empresa responsável pelo software – impedindo que a
União, estados e municípios possam fazer a adequada declaração bimestral relativa à execução das
verbas referentes à aplicação mínima de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Diante dos
questionamentos, o Ministério da Saúde informou que a efetiva entrega das versões bimestrais do
SIOPS/2018 até o 5º bimestre ocorreu em novembro e que a do 6º bimestre em fevereiro de 2019.

Ação coordenada para
vacinação contra sarampo
aEm 2018, em uma ação coordenada com as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cida-

dão, prefeitos de mais de 300 cidades brasileiras foram oficiados para garantir a adequada
vacinação de crianças. A atuação se deu após informações prestadas pelo Ministério da Saúde de
que a cobertura vacinal estaria em queda na maior parte das cidades brasileiras, impondo riscos de
reintrodução de doenças já erradicadas – como a poliomielite e o sarampo.

aNo ofício a essas prefeituras, a PFDC solicitou, entre outras medidas, que fosse ampliado o horá-

Incidência para atuação no Judiciário
Emenda Constitucional Nº 86/201
A garantia do regular financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) também motivou a PFDC a solicitar à Procuradoria Geral da República pedido de apresentação, perante o Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Nº 86/2015 – que reformulou os valores a serem aplicados na saúde pública no
Brasil. A solicitação da PFDC foi aceita e a PGR ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a
EC 86. Seguindo os argumentos do Ministério Público Federal, em maio de 2017 o ministro Ricardo Lewandowski
determinou a suspensão da Emenda – que estabelecia, entre outras medidas, um novo piso para o custeio de
ações e serviços públicos em saúde, além de ter retirado o caráter de fonte adicional de recursos do pré-sal destinados a políticas públicas na área.
Capital estrangeiro na saúde
A PFDC também encaminhou à Procuradoria Geral uma nota técnica sobre a Lei Nº 13.097/2015, que alterou
dispositivos da Lei Nº 8.080/1990 para fazer constar a possibilidade de participação irrestrita de empresas ou de
capital estrangeiro nos serviços de assistência à saúde no Brasil. A constitucionalidade da legislação está sendo
questionada em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADINº 5435) apresentada ao Supremo Tribunal Federal e cuja análise ainda contará com parecer da PGR.
Tecnologias não previstas no SUS
Em julho de 2017, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul
e com apoio do Grupo de Trabalho Saúde da PFDC, ajuizou uma Ação Civil Pública contra a União. O objetivo
foi cobrar do poder público o aperfeiçoamento do processo de incorporação tecnológica no âmbito do Sistema
Único de Saúde, de modo a garantir o pleno exercício do direito fundamental à saúde. A ação também cobra a
criação de mecanismos de monitoramento e avaliação sob o enfoque coletivo de demandas administrativas e
judiciais repetitivas por tecnologias não previstas ou previstas de forma insuficiente ou diversa no Sistema Único
de Saúde.

rio de funcionamento das salas de vacina, a fim de assegurar a pais e responsáveis a possibilidade de
atendimento fora do horário comercial. A Procuradoria também solicitou que fosse rigorosamente
observado o Calendário Nacional de Vacinação, ainda que se fosse necessário aplicar mais de uma
dose por vez – exceto se houver recomendação médica em contrário.

aDiante do alerta da baixa cobertura vacinal e do risco da reintrodução de doenças já erradicadas

no Brasil, a PFDC também solicitou ao Ministério da Saúde a adoção das providências necessárias para que o Departamento de Informática do SUS (Datasus) desse prioridade à atualização
e manutenção dos dados referentes ao sistema de informação do Programa Nacional de Imunização (PNI), fundamental ao monitoramento eficiente da cobertura vacinal no Brasil.
A PFDC solicitou ainda à presidência do Conselho Nacional de Saúde – assim como aos Conselhos
Municipais – medidas para acompanhar, monitorar, controlar e colaborar junto ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a fim que a cobertura vacinal dos municípios brasileiros
atinja índices satisfatórios.

Educação à Distância

Em outubro de 2019, a PFDC encaminhou ao Ministério da Educação uma Recomendação para
que a pasta suspenda, imediatamente, a autorização para funcionamento de novos cursos de
graduação na área da saúde na modalidade Educação a Distância (EaD).
O pedido é para que a suspensão seja mantida até que concluída a tramitação do Projeto de Lei
5414/2016, que trata do tema, ou até que haja a devida regulamentação do art. 80 da Lei nº 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) sobre desenvolvimento do ensino à distância.
O ensino para a área temática da saúde conta com diretrizes específicas e já aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Na Recomendação, a Procuradoria destaca que a formação de
profissionais de saúde demanda uma interação constante entre trabalhadores da área, estudantes e pacientes, a fim de assegurar a integralidade da atenção, a qualidade e a humanização do
atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades.

Zika Vírus
Ainda com o objetivo de fortalecer a atuação na defesa e promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, a ONU Mulheres, o Fundo de População das Nações Unidas, a Organização Pan -Americana
da Saúde e a Plataforma Dhesca Brasil decidiram unir esforços para tornar mais efetivas as ações
voltadas à prevenção do contágio e ao cuidado a crianças e mulheres infectadas pelo zika vírus. Um
encontro interinstitucional, realizado em Brasília, em 2016, elencou uma série de estratégias para
dar respostas mais efetivas à epidemia do zika vírus – que, somente naquele ano, havia atingido mais
de 210 mil mulheres no País.
Entre as ações resultantes dessa cooperação, esteve a realização de duas audiências públicas para
discutir a questão. A primeira delas foi promovida em Pernambuco – onde foram identificados os
primeiros casos de síndromes neurológicas associadas à doença – e a seguinte, aconteceu no Rio
de Janeiro, estado que registrava a maior incidência de gestantes com diagnóstico de zika vírus.
Os diálogos tiveram como foco as experiências desenvolvidas para que as boas práticas pudessem
ser replicadas e para que os desafios já identificados orientassem uma atuação nacional. Durante
os encontros, especialistas, gestores públicos, organizações da sociedade civil e mulheres afetadas
pelo zika apresentaram ao Ministério Público Federal informações sobre desafios e soluções para
tornar mais efetivas as ações voltadas à prevenção do contágio e ao cuidado a crianças e mulheres
atingidas pela epidemia.
Pensão para atingidos pelo zika
Ainda no que se refere ao zika vírus, a PFDC apontou que a Medida Provisória que instituiu pensão
para crianças atingidas pela enfermidade viola garantias constitucionais dessa população. Para a
Procuradoria, a MP 894/2019 – que prevê a concessão de pensão especial, de caráter indenizatório,
às crianças acometidas pela microcefalia decorrente do Zika – não traz isonomia no tratamento a
meninas e meninos atingidos pela Síndrome do Zika Vírus no país, além de privar suas famílias do
efetivo acesso à justiça, entre outras inconstitucionalidades.
Em uma Nota Técnica encaminhada ao Congresso Nacional como subsídio à análise da MP, a PFDC
destaca que a proposição falha ao estabelecer que apenas crianças que desenvolveram microcefalia terão acesso ao benefício, pois deixa de fora todos os demais os casos de crianças vítimas da
Síndrome do Zika Vírus que, apesar de não apresentarem microcefalia, adquiriram outros agravos
severos – tais como a hidrocefalia e convulsões muito frequentes.
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Informativos Publicados
21 jul: PFDC considera inconstitucional emenda
que reduziu recursos para o SUS

20 set: PFDC alerta para ameaças ao financiamento da
saúde pública no Brasil

24 out: Doenças raras: MPF defende atuação coletiva para resolver acesso aos medicamentos

10 ago: PFDC discute problemas na execução de
recursos da saúde

13 out: “PEC 241: PFDC assina nota pública pela
inconstitucionalidade do congelamento dos pisos da
saúde e da educação”

29 nov: Saúde e Educação: ADI contra lei paulista
que viola investimentos mínimos na área

30 ago: PFDC e UNFPA discutem estratégias de
atuação conjunta para promoção de direitos sexuais e reprodutivos

2017

27 mar: Em nota técnica, PFDC critica proposta de
“Plano de Saúde Acessível”
03 abr: Políticas de prevenção e atenção às vítimas
do vírus Zika são debatidas no RJ
09 mai: Governo precisa fiscalizar preço de remédio

2020

2019

2018

09 jun: PFDC quer adequação de resolução CFM
que trata da obrigatoriedade do paciente em rece-

14 out: “Lei que autoriza ingresso de capital estrangeiro na saúde é inconstitucional”, defende PFDC

ber transfusão sanguínea
20 jun: Impactos na adoção de “planos de saúde
acessíveis”
04 jul: Em reunião com o UNAIDS, crítica ao PL que
torna crime hediondo a transmissão de HIV
20 jul: Regulamentação da assistência farmacêutica
no SUS

09 mai: PFDC questiona Anvisa sobre a comercialização de produtos opiáceos

09 jul: MPF pede a mais de 300 municípios adoção
de medidas para a adequada vacinação de crianças

02 jul: PFDC pede ao Ministério da Saúde informações sobre ameaça de retorno da poliomielite no
Brasil

14 ago: Construção de políticas públicas sobre
drogas e seus efeitos sociais é tema de diálogo com
participação da PFDC

09 abr: PFDC recomenda a Ministério da Saúde
que revogue portaria que suspendeu repasse de
recursos a municípios

26 jun: PFDC pede esclarecimentos ao governo
sobre manutenção das políticas de prevenção e
combate ao HIV/AIDS no Brasil

08 mai: PFDC encaminha representação ao TCU
para realização de auditoria no Ministério da
Saúde

09 set: Projeto do CNMP quer impulsionar atuação
do Ministério Público na organização e transparência nas listas de espera do SUS

13 fev: Coletivos sociais pedem à PFDC apoio para
assegurar direito à saúde e adequado acesso à
terra
07 mai: PFDC defende constitucionalidade de PL
que autoriza exploração de patentes em casos de
emergência nacional

12 dez: Mulheres e crianças afetadas pelo zika
vírus

09 ago: PFDC defende mais investimentos na
saúde e critica reformas que geram desigualdades
sociais
01 set: PFDC destaca liminar do STF que suspendeu cortes na área da Saúde

09 out: GT Saúde defende caráter suplementar de
listas estaduais e municipais de medicamentos
13 out: Guia de Referência sobre Assistência Farmacêutica

06 out: Contra os retrocessos de direitos na nova
lei de Planos de Saúde

05 out: PFDC pede ao Ministério da Saúde informações sobre desabastecimento de sistema que
monitora execução de recursos na área

24 set: PFDC pede ao Ministério da Saúde informações sobre orçamento para compra e distribuição
de vacinas

16 dez: Alteração no financiamento da Atenção
Primária à Saúde é tema de diálogo com a PFDC

SAÚDE MENTAL

No campo da saúde mental, a PFDC pautou sua atuação com vistas a assegurar que a
política implementada pelo Estado brasileiro atenda aos princípios estabelecidos na
Lei da Reforma Psiquiátrica brasileira, na Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão.

Respeito à dignidade
a O amplo arcabouço legal acerca do direito à saúde mental é claro ao designar que a
reinserção social da pessoa com transtorno mental é possível somente a partir de
um modelo de cuidado aberto e de base comunitária, orientado pelo respeito à dignidade da pessoa humana.

aNesse sentido, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão mobilizou esforços no

permanente acompanhamento de políticas públicas voltadas a essa população. O objetivo foi assegurar uma atenção multidisciplinar, focada na inclusão e na autonomia
das pessoas com transtorno mental, a partir de um novo arranjo dos serviços e dos
investimentos públicos na área – tendo como referência o Sistema Único de Saúde (SUS).

aFoi nessa perspectiva que, atenta às alterações anunciadas pelo governo federal na

política nacional de saúde mental até então adotada pelo país, em 2017 a Procuradoria
solicitou ao Ministério da Saúde informações detalhadas acerca da assistência atualmente oferecida pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps). No pedido, a PFDC destaca a importância da implementação e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial
para o efetivo cumprimento das diretrizes legais que tratam da desinstitucionalização de
pessoas com transtorno mental, tendo como perspectiva a oferta de serviços voltados à
inclusão e que atendam o princípio da dignidade humana.

Desmonte da política
a Desde 2017, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também passou a contar
com um grupo de trabalho dedicado ao tema direito à saúde mental. O coletivo tem atuado, sobretudo, diante das ameaças de desmonte da atual política nacional de saúde
mental – ancoradas na proposta do governo federal de alterar o modelo e o financiamento da Rede de Atenção Psicossocial. Em dezembro de 2017, por exemplo, após
o Ministério da Saúde apresentar diversas alterações na atual política, a PFDC lançou nota
pública em defesa dos direitos da pessoa com transtorno mental. O documento aponta
que as novas diretrizes desenhadas pelo Ministério incentivam a manutenção de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, negando às pessoas com transtorno mental o direito de serem cuidadas em serviços de reinserção social – o que viola frontalmente
a Lei nº 10.216/2001.
aAinda sobre a proposta, a PFDC solicitou informações ao Ministério da Saúde acerca
da assistência atualmente oferecida pela Rede de Atenção Psicossocial no Brasil. A RAPS é
regulamentada pela Portaria Nº 3088/2011 e busca garantir a articulação e integração
dos pontos de atenção das redes de saúde em todo o território nacional, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às
urgências.

LEGISLAÇÃO

O Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, governadores e
gestores da área de saúde e do sistema penitenciário dos 26 estados e do Distrito Federal
receberam, em maio de 2017, uma nota técnica da PFDC acerca das diretrizes legais que
devem orientar as políticas públicas destinadas a pessoas com transtorno mental. O documento foi um contraponto à manifestação do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria que pediam a gestores públicos o fim da internação psiquiátrica em hospital geral, a melhoria de leitos psiquiátricos em hospitais especializados e que
as políticas de saúde mental passassem a também obedecer resoluções específicas desses
conselhos de classe. Para a PFDC, as propostas desvirtuam as diretrizes da Lei Nª 10.216,
além de violar garantias asseguradas pela Lei Brasileira de Inclusão e pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

Fortalecimento da RAPS
aAs alterações promovidas pelo governo federal na política nacional de saúde mental também
foram tema de audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados e que contou com a participação da PFDC. O encontro criticou o modelo que retoma a lógica do asilamento em instituições psiquiátricas – o que viola diretrizes legais
na área. Na oportunidade, especialistas, representantes de movimentos sociais e de entidades da
luta antimanicomial criticaram a nova política desenhada pelo Ministério da Saúde, que retoma a
lógica da institucionalização, por meio do financiamento de leitos psiquiátricos e de comunidades
terapêuticas, entre outras medidas. “A gente tem que despertar e lutar pelos nossos direitos”, alertou Tiago Borges, usuário do Centro de Atenção Psicossocial e integrante do Movimento Pró Saúde

Orientação ilegal sobre
comunidades terapêuticas
a Em maio de 2020, o Ministério da Cidadania recebeu pedido da PFDC para corrigir orientação
ilegal sobre o funcionamento de comunidades terapêuticas que vem sendo divulgada pela
pasta por meio de seu portal Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid).

a Em texto intitulado “Comunidades terapêuticas recebem diretrizes de ação no período de combate ao COVID-19”, o Ministério informa que “portaria determina que o acolhimento de dependentes
químicos que já tiver iniciado não deve ser interrompido e, neste período, nenhum paciente deve
receber alta”. A orientação é ilegal e contraria o que determina o artigo 26-A, II, da Lei nº 13.840/19,
que dispõe sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas no país. Essa
legislação estabelece que a comunidade terapêutica é caracterizada pela adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, e entendida como uma etapa transitória para a
reinserção social e econômica.

INSPEÇÃO NACIONAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

aEm 2018 a PFDC lançou, na sede da Procuradoria Geral da República, o relatório final

da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas. O documento traz os resultados das
vistorias realizadas nesse tipo de estabelecimento nas cinco regiões do País. Uso de castigos físicos, privação de liberdade, violação à liberdade religiosa, trabalhos forçados e sem
remuneração, além de conduções à força para a internação foram algumas das violações
identificadas.
A ação foi coordenada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em conjunto
com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e o Conselho Federal de Psicologia (CFP). A realização de uma inspeção conjunta a esses estabelecimentos
foi inédita e mobilizou cerca de 100 profissionais, entre membros do Ministério Público
Federal, peritos de prevenção e combate à tortura, psicólogos e outros profissionais da
saúde e do sistema de justiça
A análise das informações coletadas está fundamentada em um amplo marco legal e normativo acerca dos direitos da pessoa com transtorno mental, de prevenção e combate à
tortura, das políticas de drogas e dos princípios que pautam os direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Relatos de situações concretas identificadas
durante as vistorias também integram o documento.

Anulação de portarias

Em setembro de 2019, o Ministério da Saúde decidiu revogar os efeitos de duas portarias publicadas
pelo órgão que suspendiam o repasse de recursos orçamentários destinados à manutenção de serviços comunitários de saúde mental em diversas cidades do Brasil. Recomendada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a anulação da medida foi publicada pela pasta por meio
da Portaria 2.387/2019. O documento estabelece o fim dos efeitos tanto da Portaria 3.659/GM/MS,
de 14 novembro de 2018, quanto da Portaria 3.718/GM/MS, lançada em 22 de novembro de 2018.
A Portaria 3.659/2018 suspendeu os repasses destinados ao custeio mensal de instituições como
Centros de Atenção Psicossocial, Serviços Residenciais Terapêuticos, Unidades de Acolhimento e de
Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral, integrantes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). O
argumento para a paralisação dos recursos seria suposta inexistência do serviço, insuficiência ou

irregularidades de informações por parte dos municípios. No entanto, muitos dos serviços apontados existiam e estavam em pleno funcionamento – conforme destacou a Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão em uma recomendação encaminhada ao Ministério da Saúde e na qual solicitava
a suspensão da medida.

aJá a Portaria 3.718/2018 publicou uma lista de municípios que receberam, em parcela única, in-

centivo de implantação dos dispositivos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial, mas que
não teriam executado o recurso no prazo determinado – o que ensejaria a devolução dos recursos
recebidos. Entretanto, também para esses casos havia inconsistência nas informações coletadas pelo

“MORAR EM LIBERDADE”
aAs histórias de vida da reforma psiquiátrica brasileira foram o tema da exposição “Morar em Liber-

dade: 15 Anos do Programa de Volta para Casa”, que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
promoveu no edifício sede da Procuradoria Geral da República. A instalação apresentou imagens fotográficas e videográficas que contextualizam o alcance da luta antimanicomial, retratando o cotidiano
dos egressos do sistema psiquiátrico da cidade de Barbacena (MG), antigo polo de manicômios psiquiátricos e cujas práticas já receberam a alcunha de “o holocausto brasileiro”. A exposição “Morar em
Liberdade: 15 Anos do Programa de Volta para Casa” vem percorrendo o Brasil como símbolo da desinstitucionalização de pessoas com transtorno mental promovida em várias cidades do país a partir da
Lei da Reforma Psiquiátrica e que busca evocar memórias da saúde mental tendo como perspectiva o
entendimento de que a liberdade é terapêutica.

aNa oportunidade, pessoas que estiveram internadas em instituições psiquiátricas compartilharam

suas experiências e os benefícios alcançados por meio do auxílio-reabilitação oferecido pelo Programa
de Volta para Casa, que à época apoiava cerca de 4,4 mil pessoas com transtorno mental em todo o
país, fortalecendo sua emancipação e autonomia. O grupo também destacou a importância da oferta e
expansão de demais serviços da rede de desinstitucionalização psiquiátrica, como os Centros de Apoio
Psicossocial (Caps) e os Serviços Residenciais Terapêuticos, que funcionam no âmbito do SUS.

Luta antimanicomial
aSomando-se à mobilização que movimentos, coletivos e organizações de defesa da saúde pro-

moveram em 29 de março de 2019, com o “Abraço à Luta Antimanicomial”, a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão encaminhou ao Ministério da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública
e Cidadania uma Nota Técnica em que explicita premissas fatídicas e jurídicas que apontam
para a ilegalidade e a inconstitucionalidade da atual política de saúde mental no Brasil.

aSegundo

a PFDC, alterações promovidas nessa política nacional violam preceitos e garantias estabelecidos pela Lei da Reforma Psiquiátrica (10.216/2001), pela Lei Brasileira de Inclusão
(13.146/2015) e pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – ratificada pelo Brasil
em 2008, com status de emenda constitucional.

aNo documento aos três ministérios, a Procuradoria destaca que a atual política nacional de saúde

mental tem buscado retomar a lógica ultrapassada da institucionalização, por meio do financiamento de leitos psiquiátricos e de comunidades terapêuticas – instituições que, por terem como
pressuposto o isolamento do indivíduo em internação de longa duração, retirando do convívio fa-

Publicidade de dados

A garantia da publicidade de dados governamentais sobre consumo de drogas no Brasil também
motivou a PFDC a cobrar do Ministério da Cidadania, em junho de 2019, esclarecimentos acerca
de denúncias de que a pasta estaria mantendo fora do ar os conteúdos do portal Observatório
Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid). A plataforma foi criada em 2002 e seria o único
banco de dados oficiais sobre consumo dessas substâncias no país, reunindo informações coletadas
a partir de pesquisas nacionais e subsidiadas com recursos públicos.
A Procuradoria também cobrou do Ministério a publicidade quanto aos dados da mais recente
pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre o consumo de drogas no Brasil. O estudo foi desenvolvido pela instituição por meio de edital aberto pela Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas (Senad), mas não estariam disponíveis ao público de forma ampla, imediata,
autêntica e íntegra, independentemente de solicitação – como estabelece a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011).
Em agosto, tanto os conteúdos do Observatório Brasileiro de Informações sobre Droga (Obid)
quanto o levantamento realizado pela Fiocruz foram tornados públicos.

2018

2017

2016

Informativos Publicados
12 ago: Suspensão de norma do Conad que permitia a comunidades terapêuticas receber recursos
federais sem cumprir normas da saúde

23 ago: Saúde mental: desinstitucionalização de
pacientes psiquiátricos é tema de documentário

08 mai: Notificação sobre diretrizes legais nas
políticas públicas em saúde mental

11 jul: “É preciso compreender o uso abusivo de
drogas como uma questão de saúde pública”, destaca GT Saúde Mental

10 out: No Dia Mundial da Saúde Mental, PFDC reafirma necessidade de políticas públicas pautadas
pela inclusão e a dignidade humana

21 set: Contra a ampliação de leitos em hospitais
psiquiátricos

18 out: Inspeção nacional investiga funcionamento
de comunidades terapêuticas

29 jun: Participação no 3º Fórum Direitos Humanos
e Saúde Mental

22 set: Em defesa da desinstitucionalização psiquiátrica

07 dez: PFDC pede ao Ministério da Saúde informações sobre proposta de alteração na política de
saúde mental no Brasil

02 fev: PFDC solicita ao Ministério da Saúde informações sobre funcionamento da Rede de Atenção
Psicossocial

04 jun: Em audiência pública, PFDC critica alterações na política nacional de saúde mental

14 ago: Construção de políticas públicas sobre
drogas e seus efeitos sociais é tema de diálogo com
participação da PFDC

14 jun: PFDC e Mecanismo Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura constroem ação nacional para
coibir violações em comunidades terapêuticas

19 mar: Saúde mental, igualdade de gênero e política de drogas são debatidas pela PFDC durante
Fórum Social Mundial
27 mar: PFDC dá prazo de cinco dias para que
Ministério da Saúde informe sobre funcionamento
da Rede de Atenção Psicossocial no País

2020

2019

18 mai: Relação entre democracia e políticas de cuidado em saúde mental é tema de diálogo com a PFDC

29 mar: PFDC aponta ilegalidades e inconstitucionalidades na atual política nacional de saúde
mental
13 mai: Em audiência pública, PFDC defende
desinstitucionalização psiquiátrica e tratamento
inclusivo

07 abr: Governo terá que informar à PFDC como
está fiscalização das medidas de prevenção à Covid-19 em comunidades terapêuticas
15 abr: PFDC quer saber como está prevenção à
covid-19 em hospitais psiquiátricos e comunidades
terapêuticas

18 jun: PFDC lança relatório sobre inspeção nacional em comunidades terapêuticas
19 jun: Inspeção nacional aponta graves violações
de direitos humanos em comunidades terapêuticas
06 jul: PFDC: remanicomialização da política de
saúde mental é tema de diálogo com Comitês e
Mecanismos de Prevenção à Tortura

17 mai: PFDC participa de sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial
22 mai: PFDC questiona alterações na Política
Nacional sobre Drogas

15 mai: Orientação do governo sobre comunidades
terapêuticas traz ilegalidade e PFDC pede imediata
correção

13 dez: PFDC lança nota pública contra proposta
de alteração da política de saúde mental no Brasil

07 dez: PFDC quer revogação de portarias do
Ministério da Saúde que suspenderam recursos da
rede de atenção psicossocial em todo o Brasil

10 out: PFDC realiza instalação fotográfica sobre
desinstitucionalização de pessoas com transtorno
mental
17 out: Exposição na PGR narra histórias de vida da
reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira
31 out: Último dia para visitar a exposição fotográfica “Morar em Liberdade: 15 Anos do Programa de
Volta para Casa”

06 jun: PFDC solicita informações ao governo
federal sobre fiscalização em comunidades terapêuticas
07 jun: PFDC pede a Ministério que assegure
publicidade de dados sobre consumo de drogas no
Brasil

20 set: Ministério da Saúde revoga portarias que
suspendiam repasse orçamentário a unidades de
atenção psicossocial

SEGURANÇA PÚBLICA
E SISTEMA PRISIONAL
O aumento desenfreado da população carcerária, a militarização de políticas públicas e
um conjunto de iniciativas voltadas à ampla liberação da posse de armas de fogo no Brasil
representam um desafio à segurança pública e mobiliza a PFDC na proteção de direitos.

Uso de armas e munições
aDesde janeiro de 2019 vêm sendo apresentados atos infralegais voltados à flexibilização

de regras sobre posse e porte de armas de fogo, bem como compra e uso de munições.
Diante da centralidade da questão – especialmente diante do elevado índice de mortes violentas por uso de armas de fogo no Brasil – a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se posicionou sobre a inconstitucionalidade dessas medidas.

aO foco está nas violações ao direito à segurança pública de decretos e portarias editados

para facilitar a compra, posse e porte de armas de fogo e munição, bem como a redução do
controle público sobre o comércio desses bens.

aO vértice mais saliente dessa questão se encontra na redução da capacidade do Poder

Público de prevenir e evitar que poderoso arsenal de armas de uso restrito e permitido,
inclusive fuzis de grande poder destrutivo, possa ser adquirido legalmente e terminar sendo
transferido para organizações criminosas e milícias.
Em outubro de 2019, por exemplo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em conjunto com a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional (7CCR),
enviou ao Congresso Nacional uma Nota Técnica em que apontam inconstitucionalidades e ilegalidades no novo decreto presidencial sobre acesso a armas de fogo e
munições. Publicado em 30 de setembro, o Decreto 10.030 é o oitavo editado pelo governo federal nos últimos nove meses para regulamentar o Estatuto do Desarmamento (Lei
10.826/2003).

aNa nota técnica, a PFDC e a 7CCR apontam que, ao invés de reparar os elementos que
suscitaram questionamentos aos atos normativos anteriores, o Decreto 10.030 amplia o
cenário de agressão ao Estatuto do Desarmamento e à Constituição Federal, resultando no enfraquecimento da política de segurança pública no Brasil.

aO documento também chama atenção para o risco de que a regulamentação proposta

facilite o acesso a armamentos por parte de organizações criminosas e milícias. Isso
porque, dentre as diretrizes elencadas pelo novo decreto, está a automática liberação da
aquisição de armas de fogo por todo e qualquer membro das Forças Armadas ou da polícia,
sem qualquer aferição da existência de antecedentes criminais.

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
A busca por facilitar a compra, posse e porte de armas de fogo e munição também se deu por
meio de proposições legislativas. Entre elas, está o Projeto de Lei 3.723/2019, que propõe
alterar o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) para ampliar o acesso à posse e ao
porte desse tipo de produto no país.
A medida também autoriza a compra de farto arsenal por qualquer cidadão (até seis armas)
e por caçadores e praticantes de tiro esportivo (mínimo de 16), além de enfraquecer a capacidade de controle pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército sobre o destino e uso
dessas armas.
“Se aprovada, a nova legislação representará o fim do Estatuto do Desarmamento. Trata-se
de um novo Estatuto para armar a população, com os riscos de aumento exponencial da violência letal por arma de fogo no país”, alertou a PFDC em Nota Técnica ao Congresso Nacional
os órgãos do MPF.

Apuração diante de revogação
de normas para rastreamento
a Em abril de 2020, a PFDC – em conjunto com a Câmara do MPF sobre Sistema Prisional e Controle
da Atividade Policial (7CCR) – pediu ao Comando do Exército que esclarecesse o que levou o órgão a
editar portaria para revogar normativas que estabeleciam o sistema de rastreamento de armas e munições no Brasil. As diretrizes haviam sido publicadas em março e abril, mas foram revogadas dias depois.
De acordo com a PFDC e a 7CCR, as orientações concretizavam os princípios estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) e seus regulamentos, e preenchiam relevante lacuna na
regulamentação do rastreamento de produtos controlados pelo Exército.
a Após a análise das informações enviadas pelo Comando do Exército, a PFDC determinou que o
caso encaminhado à Procuradoria da República do DF para apuração de eventual desvio de finalidade.
O entendimento é de que a medida adotada pelo Colog representa dos riscos ao controle público
sobre o uso de armamentos e munições, bem como para a investigação de ilícitos com o emprego
desses equipamentos.

Intervenção federal no RJ

aOutro importante tema que mereceu atenção da Procuradoria dos Direitos do Cidadão foi a ins-

tituição de uma intervenção federal no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2018. A fim de esclarecer juridicamente questionamentos acerca do caráter da medida – inédita desde a implantação da Constituição Federal de 1988 – a PFDC lançou uma nota pública sobre o tema.

a O documento é assinado em conjunto com a Câmara Criminal do MPF e externa a compreensão dessas unidades do MPF acerca da natureza civil da medida, da necessidade de respeito à
legislação estadual, da delimitação quanto a amplitude e o prazo de vigência, assim como
dos regramentos que se aplicam na requisição de eventuais mandados de busca, apreensão e
captura. A nota técnica esclarece que a intervenção é um mecanismo clássico do federalismo e que
conta com disciplina expressa na Constituição Federal, entretanto, o decreto presidencial que estabeleceu a intervenção federal no Rio de Janeiro é marcado por vícios que, se não sanados, podem
resultar em graves violações à ordem constitucional e, sobretudo, aos direitos humanos, destacou a
Procuradoria.

Marielle Franco

aOs riscos da intervenção federal no Rio de Janeiro e a busca por uma polícia que atue pautada pelo
respeito aos direitos humanos esteve entre as bandeiras defendidas pela vereadora Marielle Franco
– que em março de 2018 foi brutalmente assassinada, junto com o motorista Anderson Gomes. Somando-se às demonstrações de solidariedade às famílias e amigos das vítimas e ao necessário posicionamento político diante do ataque ao Estado Democrático de Direitos que o atentado da
parlamentar representou, a PFDC publicou nota pública na qual reforçou a necessidade de imediata
identificação dos autores e sua responsabilização.
aEm sua manifestação, a PFDC pediu que as trágicas mortes de Marielle e Anderson provocassem
reação nos poderes públicos e na sociedade brasileira em relação aos rumos da política de segurança
pública no País, destacando que o enfrentamento à violência não passa pelo aumento da repressão, mas sim pelo compromisso das instituições governamentais, legislativas e do sistema de
justiça, assim como da sociedade, de enfrentar as causas do problema em todas as suas dimensões,
tendo sempre a proteção dos direitos fundamentais de toda a população como seu alicerce.

Crime de terrorismo
a

Em setembro de 2019, os limites constitucionais para a tipificação do crime de terrorismo, inclusive no
que se refere à observância do direito internacional, foram tema de uma Nota Técnica que a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ao Congresso Nacional para subsidiar a análise de deputados e
senadores acerca da questão.

a

Atualmente, um total de 20 projetos de lei tramitam no parlamento para dispor sobre o crime de
terrorismo e alterar a regulamentação já feita à matéria pela Lei nº 13.260, de 2016. Fundamentalmente,
essas proposições discutem a ampliação dos atos de terrorismo já definidos na legislação brasileira, a inclusão
da figura da “apologia ao terrorismo”, assim como a exclusão da ressalva atualmente contida na lei e voltada
a proteger a atuação de movimentos e manifestações sociais. Na Nota Técnica aos parlamentares, a PFDC
destaca que, embora a Constituição 1988 tenha sido minimalista no direito penal, seu artigo 5º criminaliza a

VÍTIMAS DO ESTADO
“Mais de 20 anos após as chacinas na Favela Nova Brasília – e mesmo depois da condenação imposta ao país pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – continuamos sendo
alvo da ponta do fuzil do Estado, que segue matando nossos filhos.” O desabafo está em
uma Carta Pública entregue em maio de 2019 à procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, durante encontro com mais de 60 mães e familiares que integram a
Rede Nacional de Vítimas do Terrorismo do Estado.
O diálogo aconteceu na sede da Procuradoria Geral da República e integrou a agenda de
atividades que a rede de mães e familiares promoveu com o objetivo de dar visibilidade
às violações de direitos perpetradas pelo Estado, bem como fortalecer a luta por justiça.
Em Brasília, além da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o coletivo esteve reunido com parlamentares, o Conselho Nacional de Justiça e também com a Casa da ONU.
Em pauta, o cotidiano marcado por mortes, abordagens violentas, uso indiscriminado do
chamado “auto de resistência” e uma crescente criminalização de moradores de favelas e
periferias, especialmente jovens e negros.

Debates no Legislativo
aA Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca introduzir como direito fundamental o “exercício da legítima defesa e os meios a tanto necessários” é inconstitucional e fere o próprio regime de direitos fundamentais
estabelecidos pela Constituição brasileira. O posicionamento é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
que encaminhou ao Congresso Nacional uma Nota Técnica para subsidiar os parlamentares na análise da
PEC 100/2019, que tramita na Casa. No documento, a Procuradoria destaca que a Constituição Federal de
1988 não admite “autodefesa” no rol dos chamados direitos fundamentais, visto que o uso da força legítima é um
atributo do Estado – a quem compete, também com exclusividade, a defesa do direito à vida.
aA observação tem como base a análise de que o texto constitucional de 1988 está fundamentado sobre o
princípio da solidariedade, que busca a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e que se propõe a
erradicar a pobreza e a marginalização, bem como a reduzir todas as desigualdades.

aOutra temática de incidência junto ao Legislativo diz respeito às inconstitucionalidades do Projeto de Lei
4535/2016 – que dispõe sobre a criação de um cadastro nacional específico para listar condenados pelo
crime de homicídio de policiais. Para a PFDC, a medida viola os princípios constitucionais da igualdade e da
proporcionalidade, além de inadequado enquanto estratégia de segurança pública. O posicionamento foi encaminhado, em outubro de 2019, ao Congresso em uma Nota Técnica em conjunto com a Câmara de Controle
Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional e que busca subsidiar a análise da proposição legislativa.

Limites na atuação das Forças Armadas

Garantia da Lei e da Ordem

também mereceram destaque na atuação da PFDC. Em nota pública divulgada em setembro de 2017,
a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão esclareceu que, de acordo com Direito à Memória e
à Verdade e com a Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas são integral e plenamente
subordinadas ao poder civil.

instituirá um regime de impunidade para crimes praticados por militares ou policiais em atividades de Garantia da Lei da Ordem (GLO). O alerta é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da Câmara
de Controle Externo da Atividade Policial e de Sistema Prisional. A PFDC e a 7CCR encaminharam aos
parlamentares que irão analisar a matéria uma Nota Técnica na qual apontam que as propostas do PL 6.125
são flagrantemente inconstitucionais e sem paralelo – até mesmo se comparada aos atos institucionais da
ditadura militar.

aOs limites constitucionais na atuação das Forças Armadas brasileiras em um regime democrático

a A nota pública foi lançada após circular na imprensa brasileira a informação de que o então general
do Exército Antônio Hamilton Mourão teria declarado que uma intervenção militar poderia ser adotada no Brasil caso o poder Judiciário “não solucionasse o problema político”, em referência à crise política vivenciada no País. Nem mesmo em situações de exceção constitucional, como o Estado de Sítio ou
o Estado de Defesa, as Forças Armadas podem assumir um papel fora de seus limites constitucionais”,
destaca o documento.

aO Projeto de Lei 6.125/2019, apresentado em 2019 pela Presidência da República ao Congresso Nacional,

a“Há uma autorização implícita, mas efetiva, para que as forças de repressão possam, sob o manto de

uma operação de GLO, fazer uso abusivo e arbitrário da violência, com grave risco de adoção de medidas
típicas de um regime de exceção, incompatíveis com os padrões democráticos brasileiros e do direito internacional”, destacam a PFDC e a 7CCR.

MANIFESTO FIO CONTRA VIOLÊNCIA ESTATAL
A violência estatal e o ataque à democracia em países da América Latina foi tema de um
manifesto lançado em dezembro de 2019 pela a Federação Ibero-Americana de Ombudsman (FIO) – que reúne Defensorias del Pueblo, Provedorias de Justiça, Procuradorias e Comissões de Direitos Humanos de mais de 20 países da região
No documento, o colegiado expressa profunda preocupação com a atual situação de violações de direitos na região e menciona Brasil e Bolívia como países em cujos Parlamentos
tramitam proposições legislativas que representam grave ameaça à democracia.
“Exemplos claros são os regulamentos que procuram isentar de responsabilidade penal
as forças militares e de segurança que atuam na repressão a manifestações com uso desproporcional de força, resultando em mortos e feridos. São os casos de projetos de lei da
Bolívia e do Brasil, medidas que representariam um enorme retrocesso na construção de
uma democracia plena”, destaca o texto.
Nessa perspectiva, o colegiado exorta os Parlamentos desses países a não aprovarem leis
que afetem ou ponham em risco a vigência dos direitos humanos – ainda que sob a pretensa justificativa de segurança pública ou salvaguarda da ordem pública. “Esses tipos de
normas não estão em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos e,
na prática, resultariam em uma grave mensagem sobre impunidade das forças armadas e
das forças de segurança pública”, alerta a FIO.

Sistema carcerário
a No início de 2017, a explosão da violência em estabelecimentos prisionais brasileiros expôs de

Revistas vexatórias
a Ainda no que se refere às condições no sistema carcerário brasileiro, a PFDC também apresentou à
Procuradoria Geral da República uma representação para que a prática de revistas vexatórias seja
considerada incompatível com as diretrizes da Constituição Federal. Na representação, a PFDC
destaca que cerca de 500 mil pessoas visitam, semanalmente, estabelecimentos prisionais no Brasil. A
maioria é obrigada a submeter-se à chamada revista íntima vexatória ou degradante – tendo que desnudar-se, parcial ou totalmente, além de ter genitais revistados ou receber ordem para saltos ou agachamentos, entre outras condutas. No documento, a PFDC defende que a administração de instituições prisionais e socioeducativas adotem medidas menos invasivas para garantir a segurança na visita
aos presos ou internos – preferencialmente, com o uso de equipamentos eletrônicos, como detectores
de metal, scanners corporais e raios-x, ou, enquanto não instalados, por meio da revista dos reclusos ou
de suas celas. A representação aguarda posicionamento da Procuradoria Geral da República.

Crimes civis na justiça militar
aTambém foi levado à procuradora-geral da República um pedido de inconstitucionalidade da lei
que transferiu à justiça militar julgamento de crimes contra civis. A Lei 13.491/2017 alterou o art.
9° do Código Penal Militar, permitindo que os crimes dolosos contra a vida praticados contra
civis por militares federais, quando em atividade operacional, passem a ser julgados pela Justiça Militar. A medida estabelece o foro diferenciado para membros das Forças Armadas – Exército,
Aeronáutica e Marinha – durante operações de Garantia da Lei e da Ordem, como as realizadas no Rio
de Janeiro. A lei também remete para a Justiça Militar dos estados o julgamento dos crimes praticados
por policiais militares contra civis, exceto os dolosos contra a vida.

aA gravidade da situação motivou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a lançar uma

a Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Câmara de Controle Externo da Atividade
Policial e Sistema Prisional do MPF – que também assina a representação pela inconstitucionalidade
da medida – a legislação contraria preceitos estabelecidos na Constituição Federal brasileira, além de
violar diversos tratados internacionais e ir na contramão da jurisprudência que se desenvolveu a respeito do tema.

a

a Enquanto ainda tramitava como Projeto de Lei, a proposta de alterar a competência para julgar
crimes cometidos por militares contra civis mereceu uma nota técnica visando subsidiar a análise dos
parlamentares acerca da questão. O documento foi elaborado em conjunto com as câmaras Criminal e
do Sistema Prisional do MPF e destacava que a iniciativa era marcada por inconstitucionalidade.

maneira dramática a grave crise do sistema carcerário no país. Em 1º de janeiro, pelo menos 60
presos no estado do Amazonas foram mortos durante rebelião. Na mesma semana, em Roraima, 33
presos foram assassinados em conflito em uma penitenciária do estado. No dia 14, no Rio Grande do
Norte, outros 26 presos foram mortos em rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.

nota pública na qual relaciona a explosão de violência a questões como superpopulação carcerária, as péssimas condições dos estabelecimentos penais e o modo como a política criminal
é aplicada no Brasil.
Assinada pelo Grupo de Trabalho da PFDC sobre Prevenção e Combate à Tortura, a nota destaca
que a ocupação dos estabelecimentos penais em níveis assustadoramente superiores às respectivas capacidades inviabiliza a garantia de patamares minimamente dignos para o cumprimento
das penas e a capacidade do Estado de prover segurança aos próprios presos, seus visitantes e aos
trabalhadores do sistema prisional. Para a PFDC, a superação desse estado de coisas inconstitucional
depende de revisão urgente da política criminal – inclusive no que se refere ao tráfico de drogas – e
do modo como o Ministério Público e o Poder Judiciário aplicam a lei penal.

Incidência para atuação no Judiciário
aUma medida provisória apresentada pela Presidência da República no final de 2016 poderia
agravar ainda mais a situação do sistema penitenciário nacional. A MP 755/16 propunha alterar
o a destinação e aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e, dentre as
alterações, sugeria a redução da chamada receita de concursos federais de prognósticos – uma das
principais fontes orçamentárias do Funpen.

a A MP também buscava modificar a destinação de recursos do fundo, permitindo que até 70%
do valor acumulado fossem repassados para o Fundo Nacional de Segurança Pública para aplicação
em ações que não traziam limite objetivo ou elemento de vinculação com a atual situação do sistema penitenciário brasileiro.
aA inconstitucionalidade da medida foi apontada pela PFDC em uma representação enca-

minhada à Procuradoria Geral da República com pedido para que o caso fosse levado ao Supremo Tribunal Federal. Na representação à PGR, a PFDC destaca que a medida provisória traz
redução das verbas disponíveis para aplicação nas finalidades originárias do Fundo, além de afrontar
decisão já proferida pelo STF acerca das graves violações aos direitos humanos a que está submetida
a enorme maioria da população carcerária brasileira. A votação da MP avançou no Congresso e, em
outubro, a medida foi transformada na Lei 13.500/2017 – que já vigora no país.

políticas públicas
Série Diálogos Públicos
A militarização das políticas de segurança pública foram o foco da série “Diálogos Públicos – Ministério Público
e Sociedade: Polícia Democrática e Direito à Segurança”, promovida pela Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz e Núcleo de Estudos de
Violência da USP, além de apoio dos Ministérios Públicos Estaduais e da Ordem dos Advogados do Brasil.
O diálogo buscou colocar em debate temas como compatibilização de um modelo de polícia democrática, a promoção do direito à segurança pública e o respeito aos direitos dos profissionais da área. Três estados sediaram
rodadas do evento: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, reunindo mais de 550 membros dos Ministérios Públicos,
profissionais de segurança pública, parlamentares, organizações de defesa dos direitos humanos e familiares de
vítimas violência estatal para debater estratégias que permitam reformas institucionais na segurança pública.
Carta de Intenções
Mais do que uma discussão teórica ou abstrata, os Diálogos Públicos enfatizam a busca de recomendações para
a solução do problema, reunidas em uma Carta Parcial de Conclusão dos “Diálogos Públicos Ministério Público e
Sociedade – Polícia Democrática e Direito à Segurança”, que vem sendo atualizada a cada nova edição. Entre as
diretrizes do documento, está a redução da burocracia da investigação criminal e revisão da função do inquérito
policial; a priorização dos recursos da segurança pública para a prevenção dos homicídios, bem como para a
investigação deste e de outros crimes graves; e o fortalecimento do entendimento de que a missão da polícia é a
proteção da cidadania, e não o combate a inimigos internos.

2016

Informativos Publicados
29 jul: PL nº 44/16: Inconstitucionalidade no projeto de lei que transfere para a Justiça Militar competência para julgar homicídio contra civis
15 ago: PFDC cobra medidas para fortalecer programas de proteção a pessoas ameaçadas

2019

2018

2017

11 jan: MP 755/2016 – Altera destinação de recursos do Funpen
25 jan: Posicionamento sobre a crise no sistema
penitenciário

08 set: Carta apresenta medidas essenciais para
reforma institucional da segurança pública no País

mentos prisionais e socioeducativos
18 ago: Inconstitucionalidade em PL que pretende
dar foro diferenciado a militares na morte de civis

08 nov: Estão abertas as inscrições para a segunda
rodada dos “Diálogos Públicos: Polícia Democrática e Direito à Segurança”

19 dez: Apresentações do diálogo “Polícia Democrática e Direito à Segurança” estão disponíveis no
site do evento

23 nov: Polícia Democrática e Direito à Segurança
é tema de diálogo promovido pelo MPF no Rio de
Janeiro

Polícia Democrática e Direito à Segurança”, em
Salvador/BA
29 set: Reformas institucionais para uma polícia
democrática são tema de debate em Salvador/BA

26 out: MPF sedia lançamento de relatório sobre Fundo Penitenciário Nacional e prevenção à
tortura
30 out: Familiares de presos e de egressos do sistema prisional denunciam violações de direitos

24 fev: Em São Paulo, PFDC se reúne com movimentos sociais e organizações da sociedade civil

20 set: Nota pública PFDC: “O papel das Forças
Armadas no Estado Democrático de Direito é defender os poderes constituídos”

04 jul: Fim de revistas vexatórias em estabeleci-

25 set: Abertas inscrições para o “Diálogos Públicos:

20 fev: Ministério Público Federal lança nota técnica sobre intervenção federal no Rio de Janeiro

15 mar: PFDC se manifesta sobre execução de
Marielle Franco e Anderson Gomes

29 nov: PFDC participa de audiência pública para
discutir crimes motivados por intolerância política

19 dez: Instituições alertam PFDC sobre riscos no
funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura

18 jan: Decreto que altera regras para a posse de
armas no Brasil é inconstitucional, afirma PFDC

28 jun: Novos decretos de armas mantêm inconstitucionalidades e trazem ins egurança jurídica,
aponta MPF

15 out: Novo decreto de armas desrespeita marcos
legais e enfraquece política de segurança pública,
aponta MPF

26 nov: PL que tira punição de agentes em GLO é
inconstitucional e sem paralelo até mesmo com
períodos da ditadura, aponta MPF

12 set: PFDC envia ao Congresso Nota Técnica
sobre crime de terrorismo

16 out: Em audiência na Câmara, PFDC destaca
proteção de direitos fundamentais em ações voltadas ao antiterrorismo

04 dez: Dispositivo proposto em projeto de lei
pode instituir privilégios para agentes militares,
alerta MPF

24 out: PL que pretende criar cadastro específico
de homicidas de policiais viola a Constituição,
apontam órgãos do MPF

05 dez: Ministério da Justiça altera regras de transferências para fundos penitenciários e PFDC pede
esclarecimentos

30 out: MPF alerta sobre riscos do PL que amplia
liberação da posse e do porte de armas de fogo no
Brasil

16 dez: Projeto de Lei encaminhado ao Senado
traz graves repercussões para a segurança pública,
alerta MPF

14 mai: Decreto que amplia posse, comercialização
e porte de armas e munições no Brasil é inconstitucional, defende PFDC
23 mai: PFDC recebe mães e familiares de vítimas
de violência do Estado
24 mai: Novo decreto de armas segue inconstitucional e acentua ilegalidades da normativa anterior, destaca PFDC

2020

06 set: MPF irá monitorar conduta de forças policiais durante manifestações

20 fev: Ministério Público Federal lança nota técnica sobre intervenção federal no Rio de Janeiro

23 set: PFDC defende que investigação sobre morte da menina Ágatha seja conduzida pelo Ministério Público
26 set: PEC que pretende incluir “autodefesa” como
direito constitucional viola garantias fundamentais
da própria CF de 88, destaca PFDC

15 mar: PFDC se manifesta sobre execução de
Marielle Franco e Anderson Gomes

05 out: Diálogos Públicos destaca questão racial
como elemento estruturante do sistema repressivo
no Brasil

29 nov: PFDC participa de audiência pública para
discutir crimes motivados por intolerância política

30 out: Lei 13.491/2017 – Transferência à justiça
militar julgamento de crimes contra civis
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Comunicação Social
Criança e Adolescente
Direito à Cidade e à Moradia Adequada
Direito à Memória e à Verdade
Direitos Humanos e Empresas
Direitos Sexuais e Reprodutivos
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Migrações e Refúgio
Prevenção e Combate à Tortura
Previdência e Assistência Social
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RELATORIAS TEMÁTICAS

• Direito Humano à Alimentação Adequada
• Estado Laico e Combate à Violência Religiosa

pfdc na imprensa

Entre maio de 2016
a maio de 2020,
a PFDC publicou
um total de 767
informativos e press
releases acerca
de sua atuação
institucional. Ao
longo do período
foram registradas
mais de 8,3 mil
referências à PFDC
em veículos de
mídia impressa,
de rádio, TV e de
internet.

pfdc na imprensa

prêmios e congratulações
• Prêmio Aliad@s da Cidadania LGBTI
Em 2017, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, foi agraciada com o Prêmio
Aliad@s da Cidadania LGBTI. Criado em 2005 pelo Grupo Dignidade, a premiação tem por objetivo
reconhecer os esforços de pessoas e organizações com atuação pela garantia dos direitos de lésbicas,
gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexuais. Entre as atuações da subrocuradora-geral da
República destacadas pelo Prêmio está a ação no Supremo Tribunal Federal que garantiu o direito à
união estável de casais homoafetivos e a que permitiu a pessoa trans o uso de nome social.
• Prêmio Internacional LGBTI+
Em 2019, na data em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro,
a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, recebeu do diretor-presidente da
Aliança Nacional LGBTI+, Toni Reis, uma homenagem por sua atuação em defesa dos direitos de
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. O Prêmio Internacional LGBTI+ é uma
horaria concedida a pessoas e organizações com reconhecido trabalho em prol da dignidade à população LGBTI.
• Homenagem em sessão solene do Congresso
A busca por contribuir para a igualdade de direitos para população LGBT também levou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a ser homenageada durante a sessão solene realizada em junho
de 2019, pelo Congresso Nacional, para marcar a luta por direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros no Brasil. A sessão marcou o cinquentenário do Levante de Stonewall,
manifesto ocorrido em Nova York contra a violência policial sofrida por LGBTs e que se tornou um
marco no movimento por igualdade de direitos para essa população. A atividade integrou, ainda, as
comemorações em torno do 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LBGT.
• Moção de louvor no combate à tortura
Em agosto de 2019, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, foi congratulada
com Moção de Louvor pelo trabalho desempenhado no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão para o fortalecimento das políticas e ações voltadas à prevenção e ao combate à tortura
no Brasil. A homenagem foi prestada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e atende proposição
do deputado Fábio Felix (Psol/DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. A congratulação reconhece personalidades que contribuem para a prevenção e o fim da tortura em instituições estatais asilares – como centros de detenção, estabelecimentos penais, hospitais psiquiátricos,
abrigos para idosos, unidades socioeducativas ou centros militares de detenção disciplinar.
• Comenda da Ordem do Mérito Legislativo
Um ato público pela garantia de direitos e a proteção de minorias marcou hoamenagem concedida, em novembro de 2019, em Belo Horizonte/MG, à procuradora federal dos Direitos do Cidadão,
Deborah Duprat. A PFDC foi congratulada com o Grande Colar – uma Comenda da Ordem do Mérito Legislativo Municipal que anualmente reconhece personalidades ou instituições que tenham se
destacado na promoção da democracia e dos direitos humanos. No âmbito dessa celebração, juristas
de Minas Gerais promoveram uma moção de apoio à procuradora Deborah Duprat, que também foi
homenageada por movimentos e coletivos sociais representativos da luta por direitos no campo da
saúde mental, da igualdade de gênero, da população em situação de rua, de povos de matriz africana

e para a prevenção e o combate à tortura. Além da PFDC, também estiveram entre os homenageados, os titulares da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Minas Gerais: os procuradores
da República Helder Magno e Edmundo Dias
• Homenagem Andifes
No marco das celebrações dos 30 anos da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), uma cerimônia homenageou os integrantes da organização, bem
como pessoas e instituições que atuaram ao longo das últimas décadas pela garantia do direito à
educação – entre elas, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. A Andifes se
consolidou como a principal interlocutora das universidades federais junto ao Legislativo, Executivo,
Judiciário e à sociedade civil, atuando na expansão das instituições públicas de ensino superior, a
ampliação do financiamento das universidades federais e a implementação da política de cotas raciais como forma de ingresso no ensino superior.
• Homenagem Antra e ABGLT
Em 18 de dezembro de 2019, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e a Associação
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) homenagearam
a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, por sua atuação em defesa dos direitos humanos e, mais especialmente, no enfrentamento à discriminação à discriminação contra a
população LGBTI. Uma placa comemorativa e um certificado fazem alusão às atuações de Deborah
Duprat no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiram o direito à união estável de
casais homoafetivos e também à pessoa trans o uso de nome social.

>>MOÇÕES DE APOIO
• Em defesa da atuação do MP em direitos humanos
Em agosto de 2019, 350 membros do Ministério Público Federal lançaram carta de apoio à atuação
da procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. O documento aponta que representações promovidas contra a procuradora no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
constituem tentativa de intimidação pessoal e ataque à atuação do Ministério Público brasileiro na
defesa de direitos humanos. “As representações tratam como irregularidades aquilo que é dever de
todos os membros do Ministério Público: a atuação pela concretização dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, estabelecidos na Constituição, notadamente os de construir uma
sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades
sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º)”. Entre os signatários da carta estão os ex-procuradores gerais Claudio Fonteles e Rodrigo Janot, e cinco procuradores que exerceram o cargo de
procurador (a) federal dos Direitos do Cidadão: Álvaro Augusto Ribeiro Costa (1991-1996); Wagner
Gonçalves (1996-2000); Ela Wiecko Volkmer de Castilho (2004-2008); Gilda Pereira de Carvalho (20082012) e Aurélio Virgílio Veiga Rios (2012-2016).
• Manifesto Coletivo Transforma MP
Também em agosto de 2019, o Coletivo Transforma MP, associação formada por membros do Ministério Público Brasileiro, lançou manifesto pelo fortalecimento da atuação do Ministério Público

prêmios e congratulações
Brasileiro na defesa dos direitos humanos, “apoiando integral e irrestritamente a correta, importante
e corajosa atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que, em defesa dos direitos de
grupos vulnerabilizados, enfrenta o poderio econômico e político dos violadores de direitos humanos no Brasil e, por esse motivo, sofre ataques, inclusive por meio de recentes representações contra
a atuação de sua representante junto ao Conselho Nacional do Ministério Público”. O texto aponta
que o MP é uma instituição que existe para atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos constitucionalmente assegurados. “Nessa perspectiva, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão vem
funcionando de forma a iluminar a trajetória do Ministério Público Brasileiro nesse campo, fornecendo subsídios técnicos e servindo de orientação e incentivo para o posicionamento institucional do
Ministério Público nas diversas questões afetas à guarda dos direitos fundamentais”.
• Manifesto de parlamentares, ex-ministros e entidades
No mesmo mês, um grupo de 35 parlamentares de diferentes partidos, ex-ministros e professores
universitários lançaram um manifesto em defesa da procuradora Deborah Duprat. Outras 32 entidades – como União Nacional dos Estudantes (UNE), Movimento Negro Unificado e Aliança Nacional LGBTI , também subscrevem o documento. “A defesa dos direitos humanos e das minorias, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, crença religiosa, orientação sexual, condição social, idade
e quaisquer outras formas de discriminação, é um dever de qualquer agente público no exercício
de suas funções, não uma questão ‘ideológica””. Os signatários apontam que, diante do avanço do
conservadorismo e interdição da alteridade, é nosso dever defender e amplificar vozes corajosas que
defendem incansavelmente valores civilizatórios, como o pleno respeito aos direitos das minorias e
a liberdade de expressão e de pensamento. Mais do que nunca é preciso reafirmar os compromissos
já estabelecidos pelo Brasil com a proteção e a promoção dos direitos humanos.
• Carta pública Movimento Nacional da População de Rua
A Dra Deborah Duprat, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão- PFDC.
Em 27 de agosto, o Movimento Nacional População em Situação de Rua (MNPR) lançou carta pública em que expressa “seu total e irrestrito apoio à Sra Deborah Duprat da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, que vem incansavelmente atuando na garantia dos direitos humanos e sociais
para a população em situação de rua e outros segmentos da sociedade brasileira”. O MNPR foi criado
em 2005 e tem atuação em 18 estados da Federação com vistas a assegurar direitos sociais dessa
população.
• Organizações denunciam à ONU e OEA intimidações contra a PFDC
Em 23 de outubro de 2019, organizações brasileiras ingressaram com uma denúncia na Organização
das Nações Unidas (ONU) e na Organização dos Estados Americanos (OEA) contra as intimidações
feitas à Procuradora da República Deborah Duprat. O documento detalha a série de perseguições
que Deborah Duprat vem sofrendo no exercício de suas funções frente à Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, mandato intrinsicamente ligado à defesa dos direitos humanos no país. A denúncia foi encaminhada à Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ao relator especial da ONU sobre defensores de direitos humanos, Michel Forst, bem como às relatorias es-

peciais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH/OEA). O documento é assinado pela
Justiça Global, Terra de Direitos, Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos,
Plataforma Dhesca Brasil, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexos, Movimento Nacional de Direitos Humanos e Central de Cooperativas e Empreendimentos
Solidários do Brasil.
• Nota de 170 organizações e redes sociais
Em 3 de dezembro de 2019, um conjunto de 176 organizações sociais, movimentos populares e redes de defesa dos direitos humanos manifestaram em nota rechaço à destituição da Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH). “Não é natural
extinguir conselhos de participação; não é natural cassar mandatos de conselheiros; não é natural
nomear presidentes biônicos para presidência de conselhos; não é natural preterir os eleitos; não é
natural cassar o mandato de uma conselheira eleita vice-presidente com mandato vigente – mesmo
que tudo isso tente se passar como algo natural ou formalmente com aparência de legalidade”, destaca o documento.
• Nota pública do Conselho Federal de Psicologia
Em 10 de dezembro de 2019, as Comissões de Direitos Humanos dos Conselhos Regionais de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia, lançaram nota pública em apoio à Procuradora Federal
dos Direitos do Cidadão (PFDC), Deborah Duprat, após sua retirada do Conselho Nacional de Direitos
Humanos (CNDH). “...sempre se colocou à frente das diversas pautas dos Direitos Humanos e vinha
tecendo duras críticas ao governo federal, inclusive, ao recente pacote anti-crime do atual Ministro
da Justiça e à violência policial. Sua atuação, porém, ia além dessas pautas e visava à defesa das populações mais vulnerabilizadas, tais como: a população pobre, negra, indígena, quilombola, LGBTI,
população em privação de liberdade, entre outras. Seu corajoso trabalho vinha sendo essencial para
barrar o desmonte das políticas públicas e a perda de direitos de todas as cidadãs e cidadãos brasileiros’.
• Nota CNDH por defensores de direitos humanos
Em nota pública em defesa das defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, o Conselho
Nacional de Direitos Humanos repudiou “as manifestações públicas do ministro de Educação, compartilhadas pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e as manifestações públicas de deputada federal do PSL, difamando a procuradora federal dos Direitos do Cidadão e vice-presidenta
do CNDH”. O documento aponta que a Constituição Federal estabeleceu como prerrogativa e missão
do Ministério Público Federal a defesa dos direitos humanos, tendo como seu núcleo orientador a
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que tem atuado de maneira corajosa em situações que
colocam tais direitos em risco, ou impedem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
a erradicação da pobreza e a marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

eventos em destaque
XXIV Congresso FIO: Violência de gênero e seus impactos sobre a igualdade
Contribuir para o aprimoramento da atuação
de Defensorias del Pueblo, Provedorias de
Justiça, Comissões e Procuradorias de Direitos
Humanos de diferentes países da Ibero-América, a partir de uma abordagem interdisciplinar
e transversal da violência de gênero, com especial enfoque nas questões de raça e o acesso a direitos como educação e saúde.
Esse foi o objetivo do XXIV Congresso da Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO),
realizado em novembro de 2019, no Rio de
Janeiro, e que reuniu instituições de direitos
humanos de mais de 20 países da Ibero-América – incluindo a Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, representante brasileira na FIO.
O encontro buscou promover a troca de experiências com especialistas, organizações sociais e organismos internacionais e colocou no centro do debate a necessidade de políticas públicas na área,
tendo como perspectiva as múltiplas e agravadas formas de desigualdade que afetam alguns grupos
sociais. Características étnico-raciais, idade, condição social, deficiência e orientação sexual estiveram entre os aspectos abordados.
Esta foi a primeira vez que o Brasil sediou um encontro da FIO, colegiado que reúne Defensorias del
Pueblo, Provedorias de Justiça, Comissões e Procuradorias de Direitos Humanos de diversos países
da Ibero-América – entre elas, a PFDC. Além do seminário internacional, a agenda do encontro contou com reuniões de Redes Temáticas e de uma Assembleia Geral (28/11) – ambas voltadas às instituições que compõem a Federación Iberoamericana del Ombudsman.

Ato denúncia por direitos e contra a violência no campo
Em maio de 2017, trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, defensores de direitos humanos, parlamentares e ativistas por justiça e
paz no campo estiveram reunidos na sede da
Procuradoria Geral da República, em Brasília,
em um ato denúncia que pediu direitos e o fim
da violência no campo.
O encontro resultou em uma carta pública
com compromissos assumidos por um conjunto de 18 entidades da sociedade civil e do
poder público para o enfrentamento à criminalização de movimentos sociais e de defensores de direitos humanos, além de esforços pelo direito à autodeterminação dos povos originários
e tradicionais.

O ato contou com depoimentos de vítimas e familiares e buscou denunciar a omissão do Estado
diante do aumento da violência no campo. O encontro também buscou chamar atenção para a responsabilidade do poder público na criminalização dos movimentos sociais, na atuação desproporcional das polícias e na aprovação de medidas que agravam os processos de concentração, privatização e estrangeirização de terras brasileiras.
O Ato Denúncia foi realizado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e, além da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, contou com a parceria das seguintes entidades e órgãos:
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), da
Plataforma de Direitos Humanos Dhesca Brasil, Comissão Pastoral da Tera (CPT), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Trabalhadores do Campo (MTC), Movimento Camponês Popular (MCP), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA), Terra de Direitos, Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), Unisol Brasil, Defensoria Pública da União (DPU), e Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.

Audiência pública
“Por um plano nacional de monitoramento das recomendações RPU”
Em fevereiro de 2018, representantes de instituições do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público e da sociedade civil
estiveram reunidas, na sede da Procuradoria
Geral da República, em Brasília/DF, durante a
audiência pública “Revisão Periódica Universal
no marco dos 70 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos: por um plano nacional
de monitoramento das recomendações”.
Promovida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e instituições parceiras, a
atividade teve como objetivo debater a implementação e o monitoramento do cumprimento das mais de 240 recomendações recebidas pelo
Estado brasileiro, em setembro de 2017, como resultado do terceiro ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU), do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
A proposta foi estimular o governo brasileiro a construir, com ampla participação da sociedade civil,
um plano nacional de monitoramento das recomendações destinadas a instituições do Legislativo,
do Executivo e do Judiciário – nas esferas municipal, estadual e nacional. Durante o encontro, também foram apresentadas experiências internacionais no monitoramento de recomendações para
efetivação de direitos humanos.

eventos em destaque
Exposição fotográfica “Programa de Volta para Casa”
Quinze anos de liberdade, moradia e cuidado
a pessoas com transtorno mental que viveram
longas internações psiquiátricas e que, com auxílio de políticas públicas, puderam tornar realidade seu direito de existir com cidadania. Esse
foi o tema de uma roda de conversa realizada
pela PFDC para marcar a abertura da exposição fotográfica “Morar em Liberdade: 15 Anos
do Programa de Volta para Casa” – apresentada
na PGR, em dezembro de 2018, por iniciativa da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
A instalação apresenta imagens fotográficas
e videográficas que contextualizam o alcance da luta antimanicomial, retratando o cotidiano dos
egressos do sistema psiquiátrico da cidade de Barbacena (MG), antigo polo de manicômios psiquiátricos e cujas práticas já receberam a alcunha de “o holocausto brasileiro”.
A exposição “Morar em Liberdade: 15 Anos do Programa de Volta para Casa” vem percorrendo o Brasil
como símbolo da desinstitucionalização de pessoas com transtorno mental promovida em várias cidades do país a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica e que busca evocar memórias da saúde mental
tendo como perspectiva o entendimento de que a liberdade é terapêutica.

Série Diálogos Públicos Polícia Democrática e Direito à Segurança
Ao longo da gestão, a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão também mobilizou
representantes de movimentos sociais, de
Ministérios Públicos, de forças policiais e de
pesquisadores da área de segurança pública
em três rodadas da série “Diálogos Públicos:
Polícia Democrática e Direito à Segurança” –
realizadas no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP
e em Salvador/BA, sempre em parceria com o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz e o Núcleo de Estudos de Violência da USP.

A atividade buscou debater um modelo de polícia democrática, a promoção do direito à segurança
pública e o respeito aos direitos dos profissionais da área, tendo como marco as recomendações
formuladas pela Comissão Nacional da Verdade em relação às reformas institucionais na segurança
pública. Os eventos reuniram um público total de mais de 500 participantes, que debateram temas
como políticas de pacificação e as dimensões sociais e políticas da violência no Brasil. As reflexões
resultaram em uma Carta Pública com uma série de recomendações para a superação dos altos índices de violência, da ineficácia do sistema de justiça, da letalidade estatal e da vulnerabilidade do
profissional de segurança pública.

PFDC celebra 25 anos de atuação
Em 2018, ano em que a Constituição Cidadã,
marco da redemocratização do País, completou três décadas desde sua promulgação, a
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
(PFDC), órgão do Ministério Público Federal,
também celebrou 25 anos de atuação.
Em 10 de dezembro – Dia Nacional dos Direitos Humanos – foi promovida em Brasília/DF
uma cerimônia para celebrar as lutas e conquistas dessas duas décadas e meia de atuação, bem como os desafios que se apresentam
na defesa do pacto por direitos estabelecido
com a Constituição de 88.
O encontro homenageou ex-procuradores federais dos Direitos do Cidadão e seus adjuntos, e contou com a participação da então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, além de procuradores regionais dos Direitos do Cidadão e outros integrantes do sistema PFDC – como os Núcleos de
Apoio Operacional (Naops), Grupos de Trabalho e Relatorias Temáticas.
Durante a cerimônia, foi apresentada retrospectiva dessas duas décadas e meia de trabalho. Um vídeo resgatou desde os debates na Constituinte sobre a instituição de um ombudsman nacional até
atuações emblemáticas na defesa de direitos como saúde, educação e a proteção da dignidade humana em suas mais diferentes formas. Entre os episódios, o massacre de trabalhadores rurais em
Eldorado do Carajás (PA), em 1996, e a chacina em Pau d Arco (PA), 21 anos depois, quando dez camponeses foram assassinados em razão de disputa por terras.

projetos estratégicos
“Cidadania e Democracia desde a Escola”
Fortalecer cultura de paz nas escolas Criar espaços para o diálogo plural no
ambiente escolar – orientado para o respeito mútuo, a tolerância e a cooperação entre os alunos. Essa é a proposta do projeto “Educação, Direitos
Humanos e Prevenção” – desenvolvido pelo Instituto Auschwitz para a
Paz e a Reconciliação (AIPR) em parceria com a Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão e a Secretaria da Cidadania/Ministério dos Direitos
Humanos.
A iniciativa surgiu com o objetivo contribuir com a criação e a difusão de
ferramentas para uma educação inclusiva, plural, crítica e democrática, que
permita levar a estudantes do ensino médio informações para o fomento de debates
na perspectiva de empoderamento em relação aos direitos humanos.
A execução do projeto teve início no segundo semestre de 2016, com metodologia
estruturada em consonância com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
contemplando temas a serem trabalhados transversalmente pelos professores e que
incluem: identidade, igualdade e discriminação; diálogo plural, respeito e tolerância;
solidariedade, empatia e cooperação; democracia e direitos humanos; cidadania responsável, fortalecimento e participação da juventude; sustentabilidade, meio ambiente, mundo global, mídia e comunicação.
Em 2018, ano de sua experiência piloto, o projeto foi implementado em sete escolas
públicas – cinco em São Paulo e duas no Distrito Federal. Em 2019, a iniciativa alcançou
2,5 mil alunos de 23 escolas nas duas unidades da Federação.

MP pela Educação Digital nas Escolas
Realizado entre 2015 e 2019, por meio de parceria entre a organização não-governamental Safernet Brasil, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e os Grupo
de Trabalho de Enfrentamento aos Crimes Cibernéticos (2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF) e do Grupo de Trabalho sobre Tecnologias da
Comunicação (3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF).
O projeto se alinha às diretrizes estabelecidas pelo Marco Civil da Internet
(Lei Nº 12.965/2014), que em seu artigo 26 destaca o dever constitucional do Estado na prestação da educação para o uso seguro, consciente e
responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a
promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.
Entre 2015 e 2017 o projeto capacitou – por meio da oficina “Segurança, Ética e Cidadania na Internet: educando para boas escolhas online” – 4.529 educadores de 364 municípios em 27 unidades da federação, beneficiando mais de um milhão de estudantes
em mais de 700 atividades de multiplicação nas escolas e instituições mobilizadas durante o período.
Durante a terceira etapa, estados como São Paulo, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro, além
do Distrito Federal, realizaram o debate com universidades interessadas no projeto e
que aderiram ao Pacto Universitário pela Educação em Direitos Humanos, mobilizando
diversas pessoas em torno da importância do tema.

Projeto MPF na Comunidade
O projeto MPF na Comunidade busca a aproximação do cidadão com o Ministério Público Federal. A iniciativa é desenvolvida desde 2012 pela Procuradoria da República no
Amazonas, e a partir de 2015 passou a contar com apoio da Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão. A proposta é levar a comunidades onde não há unidade
física do MPF os serviços da Sala de Atendimento ao Cidadão, com recebimento
de demandas relacionadas às questões que competem ao Ministério Público Federal, além de audiências públicas, inspeções e outras atividades.
Ao longo de seus sete anos, o MPF na Comunidade finalizou promoveu 18 edições, que desencadearam visitas a 19 municípios, além de 12 visitas de retorno.
Foram 2.618 atendimentos presenciais, 19 audiências públicas com a participação de
7.103 pessoas e 108 reuniões temáticas e institucionais, totalizando a realização de 332 inspeções e a expedição de 102 recomendações.
Dentre os municípios amazonenses que já receberam edições do projeto estão as cidades de
Alvarães, Barcelos, Boca do Acre, Borba, Canutama, Careiro, Coari, Guajará, Humaitá, Ipixuna,
Lábrea, Itacoatiara, Manicoré, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Rio Preto da Eva, São Grabriel da Cachoeira e Tefé.

Diálogos Públicos
Debater estratégias que permitam compatibilizar um modelo de polícia democrática,
a promoção do direito à segurança pública e o respeito aos direitos dos profissionais da área, tendo como marco as recomendações formuladas pela Comissão
Nacional da Verdade em relação às reformas institucionais na segurança pública.
Esse é o objetivo da série “Diálogos Públicos Ministério Público e Sociedade – Polícia Democrática e Direito à Segurança”.
A atividade é uma realização da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
do Ministério Público dos Estados, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do
Instituto Sou da Paz, do Núcleo de Estudos de Violência da USP e da Ordem dos Advogados do Brasil.
A iniciativa busca reunir membros dos Ministérios Públicos, profissionais de segurança pública, parlamentares, organizações de defesa dos direitos humanos, defensores públicos e familiares de vítimas de violência estatal para um debate democrático sobre as causas e consequências dos altos índices de violência no País em geral, da violência estatal em particular e da
violência contra os profissionais de segurança pública – assim como as mudanças necessárias
ao melhor cumprimento do papel das instituições do sistema de justiça e segurança pública.
Ao longo do último quadriênio, a PFDC promoveu rodadas da série Diálogos Públicos em três
estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. As reflexões resultaram numa série de recomendações para a superação dos altos índices de violência, da ineficácia do sistema de justiça, da
letalidade estatal e da vulnerabilidade do profissional de segurança pública.

• Grupos de Trabalho e Relatorias Temáticas
• Núcleos de Apoio Operacional (NAOPs)
• Equipe PFDC 2016-2020 • Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão
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A Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão
A missão de promoção e defesa de direi-

tos da Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão nasce com a Constituição de
1988, que outorgou ao Ministério Público brasileiro a função e os poderes típicos de uma instituição nacional de direitos humanos.
A decisão jurídico-política de designar
ao Ministério Público a missão de proteger e fazer avançar os direitos humanos
no país foi adotada durante a Assembleia
Nacional Constituinte, que rechaçou a
proposta de instituir uma Defensoria do
Povo no Brasil e atribuiu essa missão ao
novo Ministério Público que então era
desenhado pela Carta Magna.
Desse modo, além da clássica atividade
de persecução penal, a Constituição de
88 atribuiu ao MP outra função central:
a promoção e a defesa de direitos fundamentais. Para o exercício de ambas, o
Ministério Público foi dotado de atribuições investigativas, de incidência extrajudicial, bem como de poder de postulação judicial.

É a partir desse marco normativo que, em 1993, é publicada a Lei
Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 75). Essa legislação não apenas reafirmou que incumbe ao Ministério Público as
medidas necessárias para garantir o respeito por parte dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, como instituiu a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão para o exercício dessa atividade
– estabelecendo ao órgão independência funcional e autonomia
institucional dentro da estrutura do MP brasileiro.
Ao longo desses mais de 25 anos, a PFDC desenvolveu e consolidou seu papel de instituição de direitos humanos tendo à frente
nomes como os dos subprocuradores-gerais da República Cláudio Fonteles (1987 a 1991), Álvaro Augusto Ribeiro Costa (1991
a 1996), Wagner Gonçalves (1996 a 2000), Maria Eliane Menezes
(2000 a 2004), Ela Wiecko (2004 a 2008), Gilda Carvalho (2008 a
2012), Aurélio Rios (2012 a 2016) e Deborah Duprat (2016-2020).
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem sede em
Brasília, na Procuradoria Geral da República. A atuação do órgão
conta, no entanto, com um sistema que alcança todo o território nacional e que reúne Núcleos de Apoio Operacional à PFDC
(NAOPs) em cada uma das cinco regiões judiciárias, as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nos 26 estados e no
Distrito Federal, além dos mais de 170 procuradoras e procuradores da República nos municípios.

SISTEMA PFDC
Núcleos de Apoio Operacional (NAOPs)

Grupos de Trabalho e Relatorias Temáticas

Entre as atividades da PFDC está também a revisão das promoções de arquivamento e das decisões de declínio de
atribuição relativos à atuação dos Procuradores dos Direitos do Cidadão em todo o país.

• Comunicação Social: atua para promover e garantir o respeito aos princípios da comunicação social delineados
na Constituição Federal e para que as diversas plataformas da comunicação pública no Brasil sejam ambientes de
respeito e promoção dos direitos humanos.

A fim de descentralizar essa atividade e integrar a atuação numa perspectiva regional, em 2012 foram criados os
Núcleos de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Entre as atribuições dos Naops, está a revisão das promoções de arquivamento e das decisões de declínio de atribuição relativas a inquéritos civis, procedimentos administrativos e peças informativas, além de dirimir conflitos de
atribuição no âmbito da respectiva região.
Também é seu papel acompanhar as políticas públicas na área de direitos humanos, manter permanente contato
e intercâmbio com entidades públicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, proteção,
defesa e ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses na área dos direitos humanos e cidadania, entre outros
aspectos.

Naops
NAOP 1

TITULAR
Leonardo Cardoso de Freitas
Felício de Araújo Pontes Júnior
Ronaldo Pinheiro de Queiroz – Coordenador
SUPLENTE
Francisco de Assis Marinho Filho
SERVIDORES
Emilly Caroline de Andrade Rosa
Iara Maria de Castro Moreira
Maria da Glória Martins de Melo
Luciana Paola Domiciani

NAOP 2

TITULAR
Paulo Fernando Corrêa - Coordenador
Adriana de Farias Pereira – Coord. Substituta
Jaime Arnoldo Walter
SUPLENTE
Andréa Bayão Pereira Freire
Marcelo de Figueiredo Freire
Paulo Roberto Berenger Alves Carneiro
SERVIDORES
Cláudia Nascimento do Amaral
Isabelle Esteves Moulin
Marta Carmona Cardoso Facuri

NAOP 3

TITULAR
André de Carvalho Ramos – Coordenador
Geisa de Assis Rodrigues
Elton Venturi
SUPLENTE
Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho
José Ricardo Meirelles
Márcio Domene Cabrini

SERVIDORES
Andrea Gabriela Albuquerque D’Auria
Alucídio Rodrigues Teixeira

NAOP 4

TITULAR
Cláudio Dutra Fontella
Maurício Pessuto - Coordenador
José Osmar Pumes
SUPLENTE
Marcelo Veiga Beckausen
Paulo Gilberto Cogo Leivas
SERVIDORES
Ana Lúcia Seifriz Badia
Edgar da Silva Aristimunho
Paula Mariante de Oliveira Barreiro

NAOP 5

TITULAR
Duciran Van Marsen Farena - Coordenador
Miécio Oscar Uchôa Cavalcanti Filho - Coordenador-substituto
Antônio Carlos de Vasconcelos Barreto Campello
SUPLENTE
Isabel Guimarães da Camara Lima
Rafael Ribeiro Nogueira Filho
Sônia Maria de Assunção Macieira
SERVIDORES
Flávia Aline Sales Hora
Mayara Freire de Andrade

• Direito à Cidade e à Moradia Adequada: instituído em 2018, busca atuar frente às funções sociais da cidade e da
habitação, de modo a efetivar os dispositivos da Constituição Federal acerca dessas garantias.
• Direitos da Criança e do Adolescente: foi instituído em agosto de 2016 para colaborar nos fóruns, comissões,
conselhos,grupos de trabalho e eventos em que for designado, além de produzir relatórios e notas técnicas relacionadas à defesa e à promoção dos direitos infanto-juvenis.
• Direitos Humanos e Empresas: Instituído em 2016, tem como foco central acompanhar os debates sobre a definição de uma política brasileira sobre o tema e o processo de elaboração de um Plano Nacional de Ação brasileiro,
conforme recomendação das Nações Unidas.
• Direitos Sexuais e Reprodutivos: Reativado em 2016, tem como missão debater e propor atuação coordenada
na temática de promoção e defesa dos direitos das mulheres, incluindo o enfrentamento das violências, em suas
diversas formas, ademais de questões relacionadas à implementação e expansão de direitos civis de grupos discriminados em razão de sua orientação sexual, religião e crença.
• Direito à Memória e Verdade: tem como perspectiva a promoção da justiça de transição, na redescoberta do
passado e na adoção de mecanismos capazes de ouvir as vozes das vítimas, atuando no direito à verdade, na responsabilização civil, na reparação coletiva e na reforma dos aparatos de segurança.
• Educação em Direitos Humanos: reformulado em 2016 com o objetivo de promover o debate mais amplo sobre
o direito à educação na perspectiva da inclusão e permanência na escola, criando metas de atuação coordenada
entre os Procuradores dos Direitos dos Cidadão.
• Enfrentamento e Prevenção ao Racismo: criado em 2018, atua no combate à discriminação e no fortalecimento
de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial. Entre os temas de atuação está o combate à intolerância religiosa, o cumprimento da Lei Federal 10.639/2003 e o acesso às políticas de cotas raciais.
• Inclusão da Pessoa com Deficiência: instituído com vistas a acompanhar a implementação do Decreto nº
5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios para a
promoção da acessibilidade às pessoas com de ciência nos mais diversos aspectos.
• Migrações Refúgio: atua com foco no cumprimento das diretrizes da Lei de Migrações, com especial atenção ao
fluxo migratório e as assistência emergencial a migrantes e refugiados, orientando a atuação do MPF na área.
• Prevenção e Combate à Tortura: busca fomentar a implementação dos mecanismos preventivos resultantes da
aplicação doméstica do OPCAT Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura.
• Previdência e Assistência Social: criado em 2018, atua examinando as demandas relacionadas ao tema e propondo estratégias de atuação e diretrizes para orientação dos trabalhos dos Procuradores dos Direitos do Cidadão.
• Reforma Agrária: foi instituído em 2008, em decorrência da diminuição no volume de assentamentos, dos recentes conflitos no campo e os encaminhamentos que vêm sendo dados à questão – por vezes resultando na criminalização e em conflitos no campo.
• Saúde: busca contribuir para a efetivação dos princípios constitucionais de funcionamento do Sistema Único de
Saúde (SUS), tendo como focos de trabalho questões como Saúde Materna e Assistência Farmacêutica.
Saúde Mental: instituído em 2017 busca atuar no cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei 10.216/2001,
bem como na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
Relatoria Estado Laico e Intolerância Religiosa: tem como finalidade essencial impulsionar a implantação das
políticas públicas de promoção da igualdade racial e de proteção da diversidade religiosa.
Relatoria Direito Humano Alimentação Adequada: tem como enfoque a segurança alimentar e nutricional, com
base no respeito à diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável.
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Composição
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ana Carolina Alves Araújo Roman - PR/DF
Cláudio Dutra Fontella – PRR 4ª Região
Domingos Sávio Dresch da Silveira – PGR – PRDC Substituto
Gabriel Pimenta Alves – PR/MT
João Bosco Araújo Fontes Júnior – PRM Lagarto/SE
José Godoy Bezerra de Souza – PR/PB (Coordenador)
Márcia Morgado Miranda Weinschenker – PRR 2ª Região
Marcus Vinícius Aguiar Macedo – PRR 4ª Região
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Domingos Sávio Dresch da Silveira - PGR – PFDC Substituto
Eleovan César Lima Mascarenhas – PRM São José do Rio Preto/SP (Coordenador)
Eliana Peres Torelly de Carvalho – PRR 1ª Região
Felipe Fritz Braga – PR/DF
Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP
Jefferson Aparecido Dias – PRM Marília/SP
Márcia Morgado Miranda Weinschenker – PRR 2ª Região
DIREITO À CIDADE E À MORADIA ADEQUADA
Domingos Sávio Dresch da Silveira – PGR – PFDC Substituto
Gabriel Pimenta Alves – PR/MT
Helder Magno da Silva – PR/MG
José Godoy Bezerra de Souza – PR/PB
José Gladston Viana Correia – PR/AM
Paulo Sérgio Ferreira Filho – PRM Resende/RJ (Coordenador)
Priscila Costa Schreiner Roder - PR/SP
DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
Carolina de Gusmão Furtado – PR/PE
Edmundo Antônio Dias Netto Júnior – PR/MG
Eugênia Augusta Gonzaga – PRR 3ª Região (Coordenadora)
Marlon Alberto Weichert – PRR 3ª Região – PFDC Adjunto
Tiago Modesto Rabelo – PRM Ilhéus/BA
Wilson Rocha Fernandes Assis – PRM Anápolis/GO
DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS
Christiane Vieira Nogueira – PRT 2ª Região/SP
Edmundo Antônio Dias Netto Júnior – PR/MG (Coordenador)
Leonardo Cardoso de Freitas – PRR 3ª Região
Marlon Alberto Weichert – PRR 3ª Região – PFDC Adjunto
Renato de Freitas Souza Machado – PR/RJ
Thales Cavalcanti Coelho – PRM Araguaína/TO
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Aline Mancino da Luz Caixeta – PR/RJ
Ana Fabíola Azevedo Ferreira – PRM Cabo de Santo Agostinho/PE

Letícia Carapeto Benrdt – PRM Erechim/RS
Luciana de Miguel Cardoso Bogo – PR/AC
Mariane Guimarães de Mello Oliveira – PR/GO
Marina Filgueira de Carvalho Fernandes – PR/RJ
Natália Lourenço Soares – PRM Cabo de Santo Agostinho/PE
Paulo Gilberto Cogo Leivas – PRR 4ª Região
Sérgio Gardenghi Suiama – PR/RJ (Coordenador)
Vinícius Alexandre Fortes de Barros – PRM Juína/MT
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Bruna Menezes Gomes da Silva - PR/AM
Eleovan César Lima Mascarenhas – PRM São José do Rio Preto/SP
Enrico Rodrigues de Freitas – PR/RS
Felipe de Moura Palha e Silva – PR/PA (Coordenador)
Gabriel Pimenta Alves – PR/MT
Julio José Araujo Junior – PRM São João de Meriti/RJ
Natália Lourenço Soares – PRM Cabo de Santo Agostinho/PE
ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO RACISMO
Enrico Rodrigues de Freitas – PR/RS
Felipe de Moura Palha e Silva – PR/PA
Jaime Mitropoulos – PR/RJ
Júlio José Araújo Júnior – PRM São João de Meriti/RJ
Lívia Maria Santana e Sant’anna Vaz – Promotora de Justiça – MP/BA (Coordenadora)
Maria Bernadete Martins de Azevedo Figueiroa – Procuradora de Justiça – MP/PE
Paula Bajer Fernandes Martins da Costa – PRR 3ª Região
Paulo Gilberto Cogo Leivas – PRR 4ª Região
Sérgio Gardenghi Suiama – PR/RJ
Walter Claudius Rothenburg – PRR 3ª Região
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Eugênia Augusta Gonzaga – PRR 3ª Região
Fabiano de Moraes – PRM Caxias do Sul/RS (Coordenador)
Felipe Fritz Braga – PR/DF
Jorge Luiz Ribeiro Medeiros – PRM Rio Verde/GO
Márcia Morgado Miranda Weinschenker – PRR 2ª Região
Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail – PR/PE
Rodolfo Soares Ribeiro Lopes – PR/AP
MIGRAÇÕES E REFÚGIO
Ana Padilha Luciano de Oliveira – PR/RJ
Domingos Sávio Dresch da Silveira – PGR – PFDC Substituto
Duciran Van Marsen Farena – PRR 5ª Região
Fabiano de Moraes – PRM Caxias do Sul/RS (Coordenador)
Manoela Lopes Lamenha Lins Cavalcante - PR/RR
Michele Diz Y Gil Corbi – PR/AM
Priscila Costa Schreiner Roder – PR/SP
Renato de Freitas Souza Machado – PR/RJ
Rhayssa Castro Sanches Rodrigues – PRM Garulhos/SP
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PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA
Cláudio Dutra Fontella – PRR 4ª Região
Duciran Van Marsen Farena – PRR 5ª Região
Marlon Alberto Weichert – PRR 3ª Região – PFDC Adjutno
Nicole Campos Costa – PR/AP
Paula Bajer Fernandes Martins da Costa – PRR 3ª Região (Coordenadora)
Robério Nunes dos Anjos Filho – PRR 3ª Região
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Eliana Pires Rocha – PR/DF
Fabiano de Moraes – PRM Caxias do Sul/RS
Gabriel Pimenta Alves – PR/MT
Raphael Luís Pereira Bevilaqua – PR/RO
Walter Claudius Rothenburg – PRR 3ª Região (Coordenador)
REFORMA AGRÁRIA
Daniel Medeiros Santos – PRM Redenção/PA
Domingos Sávio Dresch da Silveira – PGR – PFDC Substituto
Jorge Luiz Ribeiro Medeiros – PRM Rio Verde/GO
Julio José Araujo Junior – PRM São João de Meriti/RJ (Coordenador)
Márcia Brandão Zollinger – PR/DF
Michele Diz Y Gil Corbi – PR/AM
Patrícia Daros Xavier – PRM Santarém/PA
Raphael Luís Pereira Beviláqua – PR/RO
Sadi Flores Machado – PRM Altamira/PA
Thales Cavalcanti Coelho – PRM Araguaína/TO
SAÚDE
Aline Mancino da Luz Caixeta – PR-RJ
Bruna Menezes Gomes da Silva – PR/AM
Eliana Pires Rocha – PR/DF
Everton Pereira Aguiar Araújo – PRM Barra do Garças/MT
Lisiane Cristina Braecher – PR/SP (Coordenadora)
Luciana de Miguel Cardoso Bogo – PR/AC
Marina Filgueira de Carvalho Fernandes – PR/RJ
Marlon Alberto Weichert – PRR 3ª Região – PRDC Adjunto
Maurício Pessutto – PRR 4ª Região
Roberta Trajano Sandoval Peixoto – PR/RJ
SAÚDE MENTAL
Diego Fajardo Maranha Leão de Souza – PRM Marília/SP
Eugênia Augusta Gonzaga – PRR 3ª Região
Helder Magno da Silva – PR/MG
Jefferson Aparecido Dias – PRM Marília/SP
Lisiane Cristina Braecher – PR/SP (Coordenadora)
Maurício Pessutto – PRR 4ª Região
Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail – PR/PE
Nicole Campos Costa - PR/PA

Procuradores Regionais dos Direitos Do Cidadão
ACRE/AC
Titular: Lucas Costa Almeida Dias
Substituto: Vitor Hugo Caldeira Teodoro

PARAÍBA/PB
Titular: José Guilherme Ferraz da Costa
Substituto: Antônio Edílio Magalhães Teixeira

ALAGOAS/AL
Titular: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
Substituto: Roberta Lima Barbosa Bomfim

PARANÁ/PR
Titular: Indira Bolsoni Pinheiro
Substituto: Daniela Caselani Sitta

AMAPÁ/AP
Titular: Pablo Luz de Beltrand
Substituto: Alexandre Parreira Guimarães

PERNAMBUCO/PE
Titular: Carolina de Gusmão Furtado
Substituto: Ana Fabíola de Azevedo Ferreira e Natália
Lourenço Soares

AMAZONAS/AM
Titular: Bruna Menezes Gomes da Silva
Substituto: Michele Diz Y Gil Corbi
BAHIA/BA
Titular: Gabriel Pimenta Alves
Substituto: Fábio Conrado Loula
CEARÁ/CE
Titular: Ana Karizia Távora Teixeira Nogueira
Substituto: Marina Romero de Vasconcelos e Ilia Freire
Fernandes Borges Barbosa
DISTRITO FEDERAL/DF
Titular: Anna Paula Coutinho de Barcelos Moreira
Substituto: Felipe Fritz Braga e Wilson Rocha de Almeida Neto
ESPÍRITO SANTO/ES
Titular: Elisandra de Oliveira Olímpio
Substituto: Fabrício Caser
GOIÁS/GO
Titular: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
Substituto: Lea Batista de Oliveira Moreira Lima
MARANHÃO/MA
Titular: Marcelo Santos Correa
Substituto: Alexandre Silva Soares e Hilton Araújo de
Melo
MATO GROSSO/MT
Titular: Gustavo Nogami
Substituto: Samira Engel Domingues e Vinicius Alexandre Fortes de Barros
MATO GROSSO DO SUL/MS
Titular: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves
Substituto: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira
MINAS GERAIS/MG
Titular: Helder Magno da Silva
Substituto: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
PARÁ/PA
Titular: Nicole Campos Costa
Substituto: Felipe de Moura Palha e Silva

PIAUÍ/PI
Titular: Kelston Pinheiro Lages
Substituto: Alexandre Assunção e Silva
RIO DE JANEIRO/RJ
Titular: Renato de Freitas Souza Machado
Substituto: Ana Padilha Luciano de Oliveira e Sérgio
Gardengui Suiama
RIO GRANDE DO NORTE/RN
Titular: Caroline Maciel da Costa
Substituto: Victor Manoel Mariz
RIO GRANDE DO SUL/RS
Titular: Enrico Rodrigues de Freitas
Substituto: Ana Paula Carvalho de Medeiros e Suzete
Bragagnolo
RONDÔNIA/RO
Titular: Raphael Luís Pereira Beviláqua
Substituto: Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha
RORAIMA/RR
Titular: Rodrigo Mark Freitas
Substituto: Ramon Amaral Machado Gonçalves
SANTA CATARINA/SC
Titular: Cláudio Valentim Cristani
Substituto: Fábio de Oliveira
SÃO PAULO/SP
Titular: Lisiane Cristina Braecher
Substitutos: Pedro Antônio de Oliveira Machado, Jefferson Aparecido Dias ePriscila Costa Schreiner Roder
SERGIPE/SE
Titular: Martha Carvalho Dias de Figueiredo
Substituto: Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira
de Almeida e Gicelma Santos do Nascimento
TOCANTINS/TO
Titular: Fernando Antonio de Alencar Alves de Oliveira
Junior
Substituto: Álvaro Lotufo Manzano
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Equipe PFDC 2016-2020
Procuradora Federal
dos Direitos do Cidadão
Deborah Duprat
PFDCs Adjuntos
Domingos Sávio Dresch da Silveira
Marlon Alberto Weichert
Eugênia Augusta Gonzaga
João Akira Omoto (até 2018)
Secretaria Executiva
Patrícia Cristina Alves Campanatti
Estagiários
Alexandre Fantini Martins (até 2018)
Hugo José Nascimento Lopes Júnior
Gabinete
Nayara Teixeira Magalhães – Assessora-chefe
Alessandra Torres Vaz Mendes
Ana Francisca Coelho de Assis Vitalino
Joanete Souza Vasco
Kássia Zinato S. Machado Araujo (até 2018)
Leonardo Batista Fontes (até 2017)
Livia Carvalho Conrado (até 2017)
Rafael Santos de Azevedo
Tailce Kaley Moura Leite
Tattiana Passos Carvalho

Assessoria Multidisciplinar
Fabíola Geoffroy Zeraik Veiga – Assessora-chefe
Aline Midore Arakaki
Bruno Cruz Pinheiro
Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho
Emília Ulhôa Botelho
Leilah Ribeiro de Miranda Garcia (até 2018)
Leonardo Antônio de Moraes Filho
Lisiane Thurler Portella (até 2018)
Luana Garcez Stein
Márcia Maria Regueira Lins Caldas
Marisa Viegas e Silva (até 2016)
Mércia Beatriz Miranda (até 2016)
Osmir Antonio Globekner (até 2017)
Patrícia Ponte Araújo
Priscila Vilela Strassburger Danigno
Renata Pereira Lavareda (até 2019)
Rossana Maria Do Amaral Barros (até 2016)
Tatiane Silvério Revoredo Guerra
Viviane Fecher
Estagiários
Breno Barbosa da Silva (2016)
Bruno Soares dos Santos (2018)
Gabriela do Nascimento Medeiros (2018/2019)
Lindomar Carreiro Da Silva (2016)
Maria Eduarda Soares de Mendonça (2016/2017)

Sandra Francisca da Cruz (2018/2019)
Recreane Marinho da Silva

Rute Araújo dos Santos
Vinícius Pereira Fonseca (2016/2017)

Assessoria de Administração
Mário Cabral de Abreu – Assessor-chefe
Ailza Rodrigues Pinto (In Memoriam)
Ana Carolina Santos de Amorim (2018)
Daniella Duarte Roberto
Evailton Araújo Santos
Heloísa Sousa Lima Chierichetti
Kelly Cristina Braga de Menezes (2018/2019)
Keylla Rodrigues Brandão (até 2018)
Rosana Ribeiro Moita Tedesco
Valéria Maria Alves Do Nascimento (até 2017)

Assessoria de Comunicação e Informação
Marília Mundim da Costa – Assessora-chefe
Arthur Spinelli Correia (até 2019)
Cristine Barbosa Maia
Luciana Matsunaga Higawa (até 2017)
Luciana Neves de Jesus (até 2016)
Marlene Maria Lima de Miranda
Raphael de Oliveira Gomes
Rodrigo Fernandes Lopes de Oliveira
Wilson Veleci da Silva

Estagiários
Álissa Alves de Sousa
Anthony Gabriel dos Santos Silva (2019)
Andrezza Feitosa Felisberto (2016/2017)
Antônio Gomes Rodrigues (2018)
Ycleda de Oliveira dos Santos (2019)
Luana Borba dos Santos
Marcus Vinícius Teles Tavares (2018/2019)
Maria da Guia de Souza Sales de Sousa
(2018/2019)
Maria de Souza Sales de Sousa (2018/2019)
Rayssa da Silva Rangel (2018)
Ricardo Lopes Burity (2016/2017)

Apoio Administrativo
Edmar Rodrigues da Silva
Maria do Carmo Nunes Vieira
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ANEXOS

anexos - Representações
REPRESENTAÇÕES PFDC
2016 – 2020
Sínteses das 65 representações apresentadas pela PFDC para o reconhecimento da inconstitucionalidade de leis que violam direitos humanos entre maio de 2016 a maio de 2020.
CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

2016 l Paralização do Programa Nacional de Reforma Agrária (ao PGR)
A PFDC solicitou ao procurador-geral da República que apresentasse ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade de acórdão do Tribunal de Contas da União que paralisou a política de
reforma agrária no Brasil. No pedido, a PFDC solicita a proposição de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF), tendo como base violação aos artigos 1º, 3º, 5º e 6º da Constituição Federal. No documento, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão destaca que o Acórdão Nº 775/2016 do TCU
suspendeu a concessão de benefícios do Programa Nacional de Reforma Agrária a partir de indícios de
irregularidades identificadas por meio de cruzamentos de bancos de dados, impedindo que 578 mil beneficiários acessassem políticas públicas indispensáveis ao exercício de direitos fundamentais. Isso sem
que previamente lhes fosse dada a oportunidade de se defenderem. Em agosto de 2017, o PGR ingressou
com a ADPF 478 em face do Acórdão 775/2016 perante do Supremo Tribunal Federal. Em setembro, o STF
deferiu medida cautelar, suspendendo a eficácia da decisão do TCU. Posteriormente, sobreveio revogação dos efeitos do Acórdão do TCU pelo próprio Tribunal de Contas (novo Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário, de 6/9/2017).

2019 l Garantia de funcionamento do CONANDA (à PRDF)
A PFDC encaminhou no final de agosto de 2019 à Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF)
uma representação sugerindo o ajuizamento de ação civil pública para garantir o regular funcionamento
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Desde o início daquele ano o
Conanda vinha enfrentando dificuldades para desempenhar suas atividades. Os problemas vão desde o
adiamento da posse dos integrantes do Conselho, a irregularidades na convocação e realização de suas
assembleias ordinárias, assim como a falta do suporte, principalmente financeiro, por parte do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direito Humanos - ao qual o colegiado está vinculado. A PRDF segue apurando
o caso no Inquérito Civil 1.16.000.002301/2019-71.

2017 l Lei 13.178/2015: estímulo à grilagem e conflitos no campo (ao PGR)
Em maio de 2017, a PFDC encaminhou ao PGR um conjunto de elementos acerca das graves violações
contidas na Lei 13.178/2015, que ratificou, de maneira automática, os registros de terras públicas e devolutas em regiões de fronteira no Brasil. A legislação modificou expressivamente o tratamento legal até
então dispensado à questão e acabou por desconsiderar as diretrizes da Constituição Federal. A constitucionalidade da lei estava sendo questionada em uma ação (ADI 5.623) no Supremo Tribunal Federal, que
contaria com parecer do procurador-geral da República. A representação da PFDC foi enviada a fim de
subsidiar a análise do PGR na questão e permanece em análise.
2017 l Em defesa da função social da propriedade e do meio ambiente (ao PGR)
Em representação encaminhada ao procurador-geral da República, a PFDC apontou que a Lei 13.465/2017
padece de inconstitucionalidades tanto formais quanto materiais e que, equivocadamente, utiliza o direito à moradia como pano de fundo para investir contra a função social da propriedade e o meio ambiente,
intensificando o já grave problema da regularização de terras no Brasil. No documento encaminhado
em agosto de 2017, a PFDC alerta que “caso não seja suspensa liminarmente, a Lei Federal 13.465/2017
permitirá a privatização em massa de terras públicas, com aumento de mortes em conflitos por terra,
ampliação da concentração fundiária, além de anistia a grileiros e desmatadores”. Em setembro de 2017,
o PGR ingressou com a ADPF 5771, que segue em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
2016 l Liberdades fundamentais dos povos indígenas (ao PGR)
Em 2016, atendendo a solicitação do procurador-geral da República, a PFDC encaminhou à PGR um conjunto de argumentos sustentando a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 6.001, de 19 de dezembro
de 1973 e da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, aprovadas ainda durante a ditadura, que tratam sobre
a tutela dos povos indígenas. Para a PFDC, na Constituição de 1988, não mais subsiste o instituto da tutela
dos indígenas e, consequentemente, tampouco a sua representação judicial pela Fundação Nacional do
Índio. No documento, requereu, ainda, o consequente reconhecimento de que, nas ações judiciais propostas contra povos indígenas, em que não figurarem como parte, em razão da aplicação das citadas leis,
os respectivos resultados, ainda que com trânsito em julgado, não os possa alcançar. O documento segue
sob análise.

DIREITO À COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO
2017 l Gestão democrática da comunicação pública (à PGR)
A PFDC encaminhou em setembro de 2017 à procuradora-geral da República representação para que fosse apresentado ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade da Lei Nº 13.417/2017. A legislação promoveu modificações estruturais na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a partir da extinção
do Conselho Curador da empresa, do fim do mandato de seu diretor-presidente e do controle do Conselho
de Administração – agora diretamente vinculado ao Poder Executivo. O pedido segue sob análise do gabinete da Procuradoria Geral da República.
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2019 l Lei de acesso à Informação (à PGR)
O decreto presidencial nº 9.690/19, de 23 de janeiro de 2019, que promoveu alterações na regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) para ampliar o número de pessoas autorizadas a decidir sobre o sigilo de dados públicos viola a Constituição Federal, pois afronta princípios legais de participação, transparência e controle da gestão pública, entre outros aspectos. A análise foi feita pela PFDC em representação
encaminhada à Procuradoria Geral da República para que fosse levado ao Supremo Tribunal Federal um
pedido de inconstitucionalidade do Decreto. O documento aguarda análise do gabinete da Procuradoria
Geral da República.

DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
2020 l Dever de memória permanente (à PRDF)
A PFDC encaminhou em 20 de janeiro de 2020 à Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) uma
representação com pedido de responsabilização administrativa e criminal do então secretário Especial de
Cultura, Roberto Alvim. O documento teve como base representação enviada à PFDC por um conjunto de
juristas e acadêmicos em que solicitam ao MPF a adoção de medidas diante da publicação, por Roberto
Alvim, de vídeo institucional no qual emula conteúdos de caráter nazista. Mesmo após a demissão do secretário, a PRDF ingressou com ação para responsabilização por crime resultante de preconceito de raça
ou de cor. A ação de nº 1004891-66.2020.4.01.3400-RPCR tramita na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
2020 l Apologia à prática de crimes cometidos durante a ditadura militar (à PRDF)
Em maio de 2020, a PFDC enviou representação à Procuradoria da República no Distrito Federal solicitando
a apuração e responsabilização pessoal, inclusive por prática de improbidade administrativa, do secretário
especial de Comunicação Social da Presidência da República. A solicitação se deu diante da publicação
feita na conta oficial da Secom no Twitter, de apologia à prática de crimes cometidos durante a ditadura
militar. A postagem classifica como “heróis do Brasil” os agentes públicos que atuaram no contexto da
repressão à Guerrilha do Araguaia e é acompanhada de imagem de encontro entre o presidente da República e Sebastião Curió, um dos mais brutais oficiais do Exército brasileiro em ação naquela campanha. A
PRDF instaurou Notícia de Fato 1.16.000.001205/2020-49 e segue apurando o caso.

DIREITO DE PROTESTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
2016 l Inconstitucionalidade do crime de desacato (ao PGR)
Em maio de 2016, a PFDC apresentou ao procurador-geral da República representação pela inconstitucionalidade do artigo 331 do Código Penal, que trata do crime de desacato. Na proposta de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), a PFDC destaca que a tipificação do crime no ordenamento jurídico brasileiro é ofensiva à Constituição sob múltiplas perspectivas, que atenta contra o regime
democrático, na medida em que impede o controle da atuação de servidores públicos a propósito de suas
funções. Do mesmo modo, inibe a liberdade de expressão nos seus aspectos e fundamentos essenciais,
além de atingir mais severamente aqueles que estão em luta pela implementação de seu catálogo de direitos, em clara ofensa ao princípio da igualdade. A solicitação foi arquivada por ser matéria da ADPF 496,
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em 30 de outubro de 2017.
2019 l Monitoramento governamental de organizações sociais (à PGR)
Viola princípios constitucionais o art. 5º, inciso II, da MP 870/2019 publicada pelo governo federal que instituiu como uma das funções da Secretaria de Governo da Presidência da República “supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar” a atuação de organizações da sociedade civil no Brasil. O argumento pela
inconstitucionalidade foi apresentado pela PFDC à procuradora-geral da República, solicitando que fosse

apresentada ao Supremo Tribunal Federal uma ação pedindo a inconstitucionalidade desse trecho da MP.
A solicitação segue sob análise do gabinete da Procuradoria Geral da República.

DIREITOS HUMANOS
2017 l O desmonte dos direitos sociais da Emenda Constitucional 95/2016 (à PGR)
A PFDC encaminhou à procuradora-geral da República um conjunto de argumentos que procuram demonstrar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 95/2016. A medida instituiu, pelos próximos
20 anos, o corte em investimentos na área pública – afetando, especialmente, saúde, educação e segurança social. Seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade já tramitam no Supremo Tribunal Federal pedindo
o fim do corte de gastos. A manifestação à PGR foi encaminhada em 5 de outubro de 2017, data em que
se comemora a promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988, conhecida como Constituição
Cidadã. Para a PFDC, os cortes de recursos públicos definidos pela chamada emenda do corte de gastos
constituem verdadeiro desmonte dos direitos sociais implantados pela Constituição de 1988, colocando
sob risco toda uma geração futura. A solicitação foi arquivada em 9 de março de 2018, em razão de, à
época, já ter se tornado objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo
Tribunal Federal.

EDUCAÇÃO
2016 l ADI 5599: Reforma do ensino médio (ao PGR)
A PFDC encaminhou ao procurador-geral da República posicionamento acerca da inconstitucionalidade
da Medida Provisória Nº 746/ 2016, que pretende reformar o ensino médio no Brasil para subsidiar parecer
a ser apresentado na ADI 5599, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) perante o Supremo Tribunal Federal. A MP foi proposta em 22 de setembro de 2016 e propôs ampla alteração de diversos
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Para a PFDC, a reforma do ensino médio é uma
necessidade real, mas que não pode ser concretizada por meio de medida provisória. Isso porque a Constituição Federal determina, em seu art.62, que o uso desse instrumento se restringe a questões de urgência
e relevância, o que não se aplica à questão. Após parecer favorável do PGR, de acordo com representação
da PFDC, a ADI foi extinta, por perda de objeto, em 2017, mas aguarda apreciação de recurso.
2016 l Pluralismo de ideias (ao PGR)
Em 2016, a PFDC e seu GT Direitos sexuais e Reprodutivos encaminhou ao PGR representações pela inconstitucionalidade de seis leis municipais que buscam, sob fundamentados no movimento Escola Sem
Partido e sob uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento, eliminar a discussão sobre política,
sexualidade e religião em escolas brasileiras – afrontando a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação.
Para a PFDC, essas legislações violam o princípio do Pacto Federativo, além de afrontarem garantias fundamentais como o direito à educação. Além da usurpação de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, essas leis adotam como fundamento conceitos discutíveis que ferem
o princípio constitucional de igualdade de gênero. Foram impugnadas as leis dos municípios de Cascavel
(PR), Paranaguá (PR), Blumenau (SC), Palmas (TO), Tubarão (SC) e Ipatinga (MG). Em junho de 2017, a Procuradoria Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal arguições de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF) contra as seis leis e segue em apreciação na ADPF 460.
2017 l Censura a material didático (ao PGR)
Em agosto de 2017, a PFDC encaminhou representação ao PGR postulando a propositura de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de atos do Poder Executivo do município
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de Ariquemes/RO, consistentes no recolhimento de material didático fornecido pelo MEC às escolas
de ensino fundamental por supostamente apresentarem conteúdo sobre gênero e/ou orientação
sexual, e na supressão ou destruição de páginas de livros escolares que, de alguma forma, veiculem referido assunto. Em março de 2020, a representação foi arquivada considerando que a questão é, atualmente,
objeto da ADI nº 5.668, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
2017 l Plano de carreira dos profissionais da educação (à PGR)
A PFDC encaminhou em novembro de 2017 à procuradora-geral da República representação pela propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade relacionada à interpretação de artigos da Lei federal 9.637,
de 15 de maio de 1998, e da Lei goiana 15.503, de 28 de dezembro de 2005, a fim de que fossem excluídos
do seu âmbito de incidência os profissionais da educação, que contam com regime remuneratório e de recrutamento próprio. Na prática, as normas impugnadas, ao tratarem da contratação celetista no âmbito da
rede púbica de educação, contrariam o artigo 206 da Constituição Federal, que garante aos profissionais
da educação plano de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público. A representação segue
sob análise da Procuradoria Geral da República.
2017 l Inconstitucionalidade na adoção do movimento escola sem partido (à PGR)
Em 2017, a PFDC novamente encaminhou representações à PGR questionando a inconstitucionalidade de
mais seis leis municipais que instituíam o movimento conhecido como Escola Sem Partido nas escolas municipais e visava vedar políticas e ações de educação com informações sobre gênero e diversidade sexual.
Foram questionadas leis dos municípios de Viçosa/MG, Cachoeiro do Itapemirim/ES, Manaus/AM, Governador Celso Ramos/SC, Santa Cruz de Monte Castelo/PR e Pedreira/SP. Entre dezembro de 2019 e abril de
2020, as representações foram arquivadas considerando que a matéria é objeto de diversas ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental já propostas anteriormente e que seguem aguardando
decisão de mérito que terá eficácia erga omnes e efeito vinculante.
2018 l Em defesa do pluralismo de ideias (à PGR)
No ano de 2018, a PFDC seguiu apontando a inconstitucionalidade de leis municipais inspiradas no Projeto de Lei “Escola Sem Partido”. Os pedidos encaminhados à procuradora-geral da República foram em
face das leis dos municípios de Petrolina/PE, Lagoa de Itaenga/PE, Ocauçu/SP, Criciuma/SC, Londrina/PR,
Itaporanga D’Ajuda/SE, Itaipulândia/PR e Jaraguá do Sul/SC. Nos documentos, a Procuradoria defendeu
que o STF suspenda o funcionamento e julgue a inconstitucionalidade dessas medidas. Foram arquivadas,
considerando que à época de suas análises, diversas ações de arguição de descumprimento de preceito
fundamental já propostas anteriormente e que seguem aguardando decisão de mérito que terá eficácia
erga omnes e efeito vinculante.
2019 l Competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(à PGR)
A PFDC encaminhou no final de fevereiro de 2019 à procuradora-geral da República um conjunto de argumentos que apontam a inconstitucionalidade do art. 5°, III, da Lei Complementar 1.333/2018, aprovada em
17 de dezembro de 2018 pelo estado de São Paulo, por passar a permitir que o governo estadual incluísse
no orçamento do piso da educação valores referentes ao pagamento de benefícios a servidores inativos.
Para a PFDC, além de ferir o art. 6º da Constituição Federal que assegura o direito à educação, a lei paulista
fere o art. 22, que estabelece como competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional. A representação aguarda análise da Procuradoria Geral da República.

2019 l Inconstitucionalidade no bloqueio dos recursos universitários (à PGR)
O “bloqueio” de 30% dos recursos imposto pelo Ministério da Educação a instituições federais de ensino
superior é inconstitucional, pois fere o princípio da separação de Poderes e a autonomia universitária na
sua tríplice vertente: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O posicionamento é da PFDC e foi encaminhado em maio à Procuradoria-Geral da República como subsídio à manifestação que o órgão deverá apresentar nas várias ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal para
questionar a validade da medida. O documento segue sob análise do gabinete da Procuradoria Geral da
República.
2019 l Autonomia universitária (à PGR)
Em uma representação encaminhada no final de maio de 2019 à procuradora-geral da República, a PFDC
alertou sobre a violação ao princípio constitucional da autonomia universitária dos Decretos presidenciais
9.725/2019 e 9.794/2019 e propôs que uma ação fosse apresentada ao Supremo Tribunal Federal para
excluir, do âmbito de incidência dos dois decretos, as universidades públicas federais. A representação
vaguarda análise da Procuradoria-Geral da República.
2019 l Direito à educação escolar (à PRDF)
Em agosto de 2019, a PFDC solicitou à Procuradoria da República no Distrito Federal ação judicial para que
a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e duas servidoras da pasta que também assinaram
orientação aos conselheiros tutelares fossem responsabilizadas por improbidade administrativa. A representação se deu em razão de ofício-circular encaminhado pelas agentes públicas a todos os Conselhos
Tutelares determinando aos conselheiros tutelares que deixassem de registrar como evasão escolar casos
de crianças e adolescentes educados em casa. A PFDC apontou que a orientação feita pelo Ministério estava em absoluto descompasso com o complexo normativo que trata do direito de crianças e adolescentes
à educação escolar. Após o pedido, o MMFDH voltou atrás em sua orientação, encaminhando novo ofício
onde anulou a orientação e admitiu a necessidade de respeito ao melhor interesse da criança.

IGUALDADE DE NÃO DISCRIMINAÇÃO RACIAL
2017 l Crime de racismo contra a população negra (ao PGR)
A PFDC encaminhou em abril de 2017 ao procurador-geral da República representação contra o então
deputado federal Jair Messias Bolsonaro, em razão de afirmações feitas por ocasião de palestra realizada
no Clube Hebraica no Rio de Janeiro. A representação foi protocolada na sede da Procuradoria Geral da
República por um conjunto de parlamentares e encaminhada à PFDC tanto para o envio ao PGR como para
adoção de outras ações cíveis. Durante palestra realizada no Clube Hebraica, o parlamentar afirmou: “eu
fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem
para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gastado com eles”. A Procuradoria Geral da
República apresentou denúncia pelos crimes de racismo e discriminação junto ao Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2018, a Primeira Turma do STF decidiu, por 3 votos a 2, rejeitar a denúncia.

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2018 l Garantia de acessibilidade em concursos públicos (à PGR)
Em novembro de 2018, a PFDC encaminhou à procuradora-geral da República representação para que um
pedido de inconstitucionalidade do Decreto 9.546/2018 fosse apresentado perante o Supremo Tribunal
Federal. A norma editada pelo governo federal excluiu a previsão de adaptação das provas físicas para
candidatos com deficiência e estabeleceu que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os
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mesmos aplicados aos demais candidatos. A medida valeria para cargos na administração pública federal
direta e indireta. O pedido foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República.

LIBERDADE RELIGIOSA

2016 l Neutralidade do Estado em relação às diferentes concepções religiosas (ao PGR)
A PFDC apresentou em novembro de 2016 ao procurador-geral da República pedido de ingresso de ação
de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal contra a Lei Nº 1.515, aprovada em 2015 pelo
município de Novo Gama/GO. A legislação estabelece a proibição de “qualquer tipo de manifestação pública que fira ou afronte a fé cristã”, além de autorizar, na hipótese de sua ocorrência, a imediata interrupção
do ato por autoridades locais e a sujeição dos autores às penas do art. 208 do Código Penal. Para a PFDC,
a lei viola a laicidade do Estado, o direto à liberdade de expressão e o próprio pacto federativo. Em maio
de 2017, o procurador-geral da República ingressou com a ADPF 457. Em 27 de abril de 2020, o Tribunal,
por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito
fundamental para declarar a inconstitucionalidade formal e material da legislação.
2017 l Estado laico (ao PGR)
No final de março de 2017, a PFDC encaminhou ao procurador-geral da República representação para que
fosse apresentado ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade de decretos municipais
que estabelecem a “entrega da chave” das cidades a Deus e determinam o cancelamento de todos os “pactos” contrários ou não pertencentes ao credo citado. Os decretos foram publicados pelos municípios de
Alto Paraíso (RO), Guanambi (BA), Sapezal (MT) e Santo Antônio de Pádua (RJ). As legislações também estabelecem que “todos os setores da prefeitura estarão sobre a cobertura do altíssimo” e que “todos os principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal, nesta cidade,
estarão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré”. Para a PFDC, as legislações ferem claramente o preceito
constitucional da laicidade do Estado, evidenciando claro privilégio a determinado segmento religioso e
tratamento desfavorecido e excludente em relação àqueles que não abraçam referido credo. O pedido foi
arquivado pela Procuradoria Geral da República por entender que a via da ADPF é incabível.
2017 l Transfusão de sangue e direito ao credo (ao PGR)
A PFDC defendeu que o Conselho Federal de Medicina (CFM) adeque aos princípios constitucionais a Resolução CFM Nº 1.021/80 – que trata da recusa dos adeptos da religião Testemunha de Jeová em receberem transfusão sanguínea. A resolução obriga todo e qualquer paciente com risco iminente à vida a
aceitar transfusão de sangue, independentemente de seu consentimento. Para a Procuradoria, no caso de
pacientes adultos e capazes, deve prevalecer a decisão do indivíduo, tendo como base garantias constitucionais. Uma sugestão de ADPF foi encaminhada ao procurador-geral da República em junho de 2017, que
ingressou com a ADPF 618 – ainda em curso no Supremo Tribunal Federal.

LGBTI
2017 l Identidade de gênero (ao PGR)
A PFDC encaminhou em abril de 2017 ao procurador-geral da República representação para que fosse
apresentado ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade de lei da cidade de Sorocaba/
SP que dispõe sobre a proibição do uso de banheiro público em função da identidade de gênero. A Lei Nº
11.185 foi aprovada pelo município paulista em setembro de 2015 e dispõe sobre a proibição do uso - em
função da identidade de gênero – de banheiros, vestiários e demais recintos localizados em instituições
de ensino fundamental públicas e privadas. A legislação estende a vedação a vestimentas, uniformes e
demais elementos de indumentárias nos ambientes escolares. A solicitação foi arquivada.

MIGRAÇÕES E REFÚGIO
2017 l Fragilidade na proteção de refugiados (à PGR) (conjunta)

A PFDC e a Defensoria Pública da União (DPU), por meio do Grupo de Trabalho Migrações e Refúgio, encaminharam em novembro de 2017 à procuradora-geral da República uma representação pela propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) em face ao acórdão proferido pelo
plenário do Tribunal de Contas da União que trata de questões acerca de exclusão do refúgio e regras de
impedimento de ingresso no País. O acórdão aponta irregularidades em aspectos operacionais do Conaere e à aplicação equivocada de dispositivos legais, sobretudo no tocante à entrada de pessoas consideradas perigosas à segurança do Estado. Segundo a representação, a atuação do órgão atende às diretrizes
internacionais estabelecidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), sendo
necessário manter assegurados todos os mecanismos de proteção aos refugiados, bem como evitar extrapolação de competências por parte dos órgãos responsáveis. O pedido segue sob análise da Procuradoria
Geral da República.
2020 l Saúde de migrantes e refugiados (ao PGR)
No início de fevereiro de 2020, a PFDC encaminhou ao PGR representação defendendo a inconstitucionalidade da Lei nº 2.074, de 26 de dezembro de 2019, do município de Boa Vista, em Roraima, por impor
restrição no acesso a serviços de saúde por migrantes e refugiados, além de ferir a legislação nacional e
também compromissos internacionais firmados pelo Estado. Na prática, a medida impõe obstáculos à prevenção, diagnósticos e tratamento de migrantes e refugiados, fragilizando a própria segurança epidemiológica, além de gerar riscos de proliferação descontrolada de moléstias no território nacional e prejuízos
à saúde do conjunto da sociedade. A representação foi arquivada pelo Procuradoria Geral da República
em 20/03/2020, uma vez que, à época da análise, o Tribunal de Justiça de Roraima já havia suspendido os
efeitos da Lei 2.074.

MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO
2017 I Descriminalização do aborto (ao PGR)
Um conjunto de argumentos foi encaminhado pela PFDC ao procurador-geral da República em maio de
2017 para subsidiar parecer a ser apresentado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 442,
que tramita no Supremo Tribunal Federal. A ação foi ajuizada no STF pelo Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) e pede que a Corte declare inconstitucionais os artigos 124 e 126 do Código Penal – que criminalizam o aborto no Brasil. O documento segue em análise pela Procuradoria Geral da República.

PANDEMIA COVID-19
2020 l Preservação da vida e da integridade física dos brasileiros (ao PGR e à PRDF)
No final de março de 2020, a PFDC encaminhou duas representações para o ajuizamento de ações em razão
de veiculação de propaganda institucional da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência
da República que deslegitimava medidas de preservação da vida e da integridade física dos brasileiros no
contexto da pandemia do coronavírus. A primeira, assinada por 18 representantes da alta cúpula do MPF,
foi encaminhada ao procurador-geral da República e solicita a propositura de ADPF para fazer cessar, por
inconstitucional, toda a publicidade do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus covid-19 que estimule o retorno da população às atividades normais. A segunda representação
foi enviada à Procuradoria da República no Distrito Federal e pede a propositura de ação de improbidade
administrativa em face do então secretário responsável pela pasta. Duas ADPFs foram impetradas junto
ao STF (668 e 669) – pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e pela Rede Sustentabilidade – sendo deferida cautelar na segunda para vedar a produção e circulação, por qualquer meio, de
qualquer campanha que pregue que “O Brasil Não Pode Parar”. Posteriormente, em razão de informação
da Presidência da República no sentido de que a União não pretende deflagrar a campanha “O Brasil não

Representações
pode parar”, ambas ações foram extintas.

PREVENÇÃO À TORTURA
2019 l Em defesa do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (à PGR)
O decreto presidencial exonerando todos os 11 peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura (MNPCT) é inconstitucional e fere uma série de compromissos internacionais assumidos pelo
Estado brasileiro. O entendimento da PFDC foi encaminhado em junho de 2019 em uma representação
à procuradora-geral da República com sugestão de que uma arguição de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF) fosse enviada para análise pelo Supremo Tribunal Federal. O documento foi assinado
em conjunto com a Câmara do MPF de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional. A Procuradoria- Geral da República ingressou com a ADPF 607, que segue em curso no Supremo Tribunal Federal.

SAÚDE
2016 l EC 85/2015: inconstitucionalidade na redução dos recursos do SUS (ao PGR)
Em julho de 2017, a PFDC encaminhou ao procurador-geral da República pedido de proposição de Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional Nº 86/2015, que reformulou os valores a serem aplicados na saúde pública no Brasil. Conhecida como “emenda do orçamento
impositivo”, estabeleceu um novo piso para o custeio de ações e serviços públicos em saúde, além de ter
retirado o caráter de fonte adicional de recursos do pré-sal destinados a políticas públicas na área. Para
a PFDC, as mudanças são significativamente prejudiciais ao financiamento do Sistema Único de Saúde
(SUS), por admitirem uma drástica redução no orçamento destinado a ações e serviços da área. Em setembro de 2016, o procurador-geral da República ingressou com a ADI 5595, que segue tramitando no STF.
2019 l Compra e distribuição de medicamentos no SUS (ao TCU)
Em maio de 2019, a PFDC encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma representação solicitando auditoria operacional no Ministério da Saúde diante do reiterado descumprimento de sua obrigação
quanto à compra e à distribuição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a PFDC, a descontinuidade da distribuição dos medicamentos viola o direito à saúde de milhões
de pacientes. A representação se deu em razão de notícia veiculada na imprensa de que de um total de
134 medicaments que são distribuídos obrigatoriamente pelo Ministério da Saúde, 25 estariam com estoques zerados em todos os estados do país e outros 18 deveriam se esgotar em 30 dias. Em setembro de
2019, o Tribunal de Contas da União arquivou sem apreciação do mérito por entender que o MPF não tem
legitimidade para o pedido.

SAÚDE E EDUCAÇÃO
2016 l Investimento mínimo em saúde e educação (ao PGR)
Em novembro de 2016, a PFDC encaminhou ao procurador-geral da República pedido de proposição de
ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar Nº 1.010/ 2007, do estado
de São Paulo. A legislação autoriza o estado paulista a computar dos pisos constitucionais relacionados à
saúde e à educação os valores dos benefícios previdenciários pagos a inativos – sejam aqueles decorrentes
do custeio direto por meio de aposentadorias e pensões, sejam os utilizados pelo Tesouro para cobrir insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) e do Regime Próprio
de Previdência dos Militares (RPPM). A ADI 5719 foi proposta pelo procurador-geral da República em junho
de 2017 e segue em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2019 l Gestão democrática da política de segurança alimentar (à PGR)
A PFDC encaminhou à procuradora-geral da República uma representação solicitando que fosse enviado

ao Supremo Tribunal Federal um pedido de análise da inconstitucionalidade de dispositivos da Medida
Provisória 870/2019. Por envolver necessidades mais elementares de qualquer ser humano, a PFDC também requereu que seja analisado pelo STF ação cautelar que permitisse a suspensão imediata dos efeitos
da MP no que se refere à extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. No documento, de fevereiro de 2019, a PFDC destacou que a medida viola, direta e expressamente os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades
sociais, bem como o direito à alimentação. Além disso, a medida legislativa afronta o princípio da vedação
de retrocesso – já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Representação aguarda análise da Procuradoria Geral da República.

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL
2017 l Manutenção da receita do Fundo Penitenciário Nacional (ao PGR)
Um pedido pela inconstitucionalidade da Medida Provisória 755/16, que alterou a destinação e aplicação
de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o Funpen, foi encaminhado em janeiro de 2017 pela PFDC
ao procurador-geral da República. A MP propõe, dentre as alterações, a redução da chamada receita de
concursos federais de prognósticos – uma das principais fontes orçamentárias do Funpen. Para a PFDC, a
medida agravaria ainda mais a situação do sistema carcerário, pois representa notável redução das verbas
disponíveis para aplicação nas finalidades originárias do Fundo. Representação foi arquivada pela Procuradoria Geral da República em setembro de 2019.
2017 l Inconstitucionalidade da revista íntima (ao PGR)
A PFDC encaminhou ao procurador-geral da República pedido para que fosse apresentado junto ao Supremo Tribunal Federal uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) solicitando que a
revista vexatória seja considerada incompatível com as diretrizes da Constituição Federal. No documento,
de julho de 2017, a PFDC defende que a administração de instituições prisionais e socioeducativas adotem
medidas menos invasivas para garantir a segurança na visita aos presos ou internos – preferencialmente,
com o uso de equipamentos eletrônicos, como detectores de metal, scanners corporais e raios-x, ou, enquanto não instalados, por meio da revista dos reclusos ou de suas celas. Solicitação segue sob análise da
Procuradoria Geral da República.
2017 l Crimes contra a vida praticados por militares (à PGR)
A PFDC, em conjunto com a Câmara Criminal (2ª CCR/MPF) e a Câmara de Controle Externo da Atividade
Policial e Sistema Prisional (7ªCCR/MPF), encaminhou em outubro de 2017 representação à procuradora-geral da República para que fosse apresentado ao Supremo Tribunal Federal pedido de inconstitucionalidade da Lei 13.491/2017. A legislação alterou o art. 9° do Código Penal Militar, permitindo que os crimes
dolosos contra a vida praticados contra civis por militares, quando em atividade operacional, passem a ser
julgados pela Justiça Militar, estabelecendo foro diferenciado para membros das Forças Armadas durante
operações de Garantia da Lei e da Ordem. Representação aguarda análise da Procuradoria Geral da República.
2019 l Inconstitucionalidade do Decreto nº 9.685/2019 na ampliação da posse e circulação de armas
(à PGR)
O Decreto nº 9.685, de 15 de janeiro de 2019, amplia de modo ilegal e inconstitucional as hipóteses de
registro, posse e comercialização de armas de fogo, além de comprometer a política de segurança pública – direito fundamental de todas as pessoas, especialmente no tocante ao direito à vida. A partir desse
entendimento, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou à procuradora-geral da República representação pela propositura de ADPF contra o referido decreto. A solicitação aguarda análise do
gabinete da Procuradoria-Geral da República.

anexos - RECOMENDAÇÕES

2019 l ADPF 581: inconstitucionalidade na comercialização e porte de armas de fogo (à PGR)
O Decreto 9.785/2019, publicado pelo governo federal no dia 7 de maio de 2019, alterou de forma inconstitucional e ilegal a política pública brasileira relativa à posse, comercialização e porte de armas de fogo e
munições no país. O entendimento da PFDC foi encaminhado à Procuradoria Geral da República na forma
de subsídios para fundamentar parecer pela procedência dos pedidos formulados no âmbito da ADPF
581, que tramita no Supremo Tribunal Federal e contará com parecer da Procuradoria Geral da República.
O documento segue sob análise.

TRABALHO ESCRAVO
2016 I Direitos civis de estrangeiros (ao PGR) conjunta
No mês de junho de 2016, a PFDC, em conjunto com o procurador-geral do Trabalho, apresentou ao procurador-geral da República representação pela propositura de ADPF em face de dispositivos do Estatuto
do Estrangeiro referentes à vedação de participação em sindicato e associação profissional, configurando
restrições aos direitos civis impostas ainda durante a ditadura. Para a PFDC, resta intuitiva a não recepção
desses dispositivos pela nova ordem constitucional conquistada em 1988. Com a aprovação da nova Lei
de Migração, à época da análise a Procuradoria-Geral da República entendeu por exaurido o objeto e arquivou a representação.
2017 l Legalidade na divulgação da “lista suja” (ao PGR)
Em março de 2017, a PFDC encaminhou ao procurador-geral da República uma representação para a propositura de suspensão de liminar em face de decisão proferida pelo presidente do Tribunal Superior do
Trabalho em ação do MPT para a publicação do Cadastro de Empregadores contendo a relação de pessoas físicas ou jurídicas que tiveram decisão administrativa irrecorrível de procedência do auto de infração
lavrado na ação fiscal, em razão da constatação de exploração de trabalho em condições análogas a de
escravo, a chamada “lista suja”. A PFDC entende que a divulgação do Cadastro tem amparo legal e que
permitir que agentes públicos descumpram as normas vigentes compromete a ordem pública. A medida
chegou a ser proposta junto ao STF, na forma de Suspensão de Segurança nº 5171. Com a desistência da
União da ação originária, foi extinta por perda superveniente de objeto.

RECOMENDAÇÕES PFDC
2016 – 2020
Síntese e desdobramentos das 33 recomendações apresentadas
pela PFDC a órgãos do poder público entre maio de 2016 a maio de 2020.

CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
2019 l Ouvidoria Agrária Nacional
A PFDC e o Grupo de Trabalho Reforma Agrária encaminharam em fevereiro de 2019 à Ouvidoria Agrária
Nacional e às Superintendências Regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
uma recomendação para que fossem imediatamente tornadas sem efeito as orientações contidas no Memorando Circular nº 234/2019/OAN/P/SEDE/INCRA. O documento instruía chefes de divisão e executores
de unidades avançadas do Incra em todo o país a não atenderem entidades ou representantes “que não
possuam personalidade jurídica”. O memorando também orientou as unidades a não prestarem atendimento ao que o órgão denomina como “invasores de terra”. O Incra informou à PFDC que a questão teria
sido sanada com a edição da a Portaria nº 460, de 8 de março de 2019, que “padroniza e estabelece procedimentos quanto a realização de audiências e atendimentos ao público, sem discriminação de qualquer
natureza, abrangendo movimentos sociais.”
2019 l Atendimento a movimentos do campo
Em março de 2019, a PFDC e o GT Reforma Agrária voltaram a recomendar ao Incra imediata revogação
de portaria nº 460, de 8 de março, que continuava representando cerceamento de atendimento a movimentos do campo. A nova normativa foi publicada após a PFDC questionar orientações feitas pelo órgão
em memorando. Para a PFDC, a nova orientação estaria em desconformidade com os preceitos constitucionais e legais para tratar do atendimento ao público prestado pelo órgão em suas unidades em todo o
país. A PFDC monitorou algumas superintendências e como não houve mais demandas dos movimentos
sobre negativa de atendimento, o caso foi arquivado.
2019 l Insegurança jurídica para milhares de famílias no campo
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) recebeu em agosto de 2019 uma Recomendação da PFDC e do seu GT Reforma Agrária para que revogasse imediatamente, e deixasse de publicar,
resoluções que tratassem de desistências de desapropriação, cancelamentos de títulos de dívida agrária
ou arquivamento de processos administrativos acerca do tema. O Conselho Diretor do Incra editou resoluções que implicavam a renúncia de processos de desapropriação ou o cancelamento de títulos da
dívida agrária após longo período de tramitação, sem fundamentação técnica ou atenção às etapas já
realizadas, ignorando os recursos dispendidos e a realidade dos potenciais beneficiários da reforma agrária, limitando-se a afirmar genericamente a indisponibilidade orçamentária ou a demora na solução da
demanda. Em outubro, a Recomendação foi igualmente encaminhada às superintendências regionais,
ocasião em que a PFDC solicitou informações sobre que medidas adotadas estavam sendo adotadas para
o seu cumprimento. As respostas estão sendo monitoradas pela PFDC.

RECOMENDAÇÕES
2019 l Em defesa do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
A PFDC encaminhou no início de setembro de 2019 ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) uma Recomendação para que o órgão adotasse medidas administrativas necessárias tanto à
continuidade quanto à abertura de novos cursos no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Somente entre 1998 a 2011, o Pronera atendeu mais de 164 mil educandos oriundos
dos assentamentos de reforma agrária federal. Desde o início daquele ano, no entanto, cursos do programa foram sendo suspensos pelo governo federal em várias cidades do Brasil. A Recomendação também
foi assinada pelos membros do GT Reforma Agrária e GT Educação em Direitos Humanos da PFDC. O Incra
informou que os cursos em andamento naquele momento seriam concluídos e que a estratégia adotada
para minimizar os prejuízos foi a suspensão momentânea de atividades que ainda seriam iniciadas. Ressaltou que não se trata do cancelamento do projeto. A execução do Pronera segue sendo acompanhada
pela PFDC.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
2019 l Ouvidoria Agrária Nacional
A PFDC, por seu Grupo de Trabalho Reforma Agrária, encaminhou em fevereiro de 2020 à Comissão de
Ética da Presidência da República uma Recomendação para que órgãos de toda a Administração Pública
Federal e Comissões de Ética que atuam nesse âmbito sejam orientados quanto à garantia do direito à
liberdade de expressão de servidores públicos. A recomendação foi encaminhada após notícia publicada
sobre uma servidora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que teria sido coagida
por se pronunciar em uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Marabá (PA) na qual
se discutia a MP 910/2019, que trata sobre regularização fundiária. Em abril, a Comissão de Ética informou
que a Recomendação nº1/2020/PFDC/MPF estava sendo objeto de análise daquela instância.

DIREITO À COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO
2018 - Princípios constitucionais da Comunicação Social
A PFDC, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Rio Grande do Sul e o Ministério Público de
Contas do Estado (MPC/RS) expediram recomendação em maio de 2018 ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul para que se abstivesse de transferir as concessões de radiodifusão de sons e imagens da
Fundação Piratini (TVE/RS e FM Cultura) para a administração direta do Estado do Rio Grande do Sul, bem
como que permanecesse executando os serviços por meio da Fundação Piratini. O entendimento é de que
o Estado do Rio Grande do Sul não comprovou como faria para assegurar, com a extinção da Fundação
Piratini e transferência das atividades desenvolvidas pela TVE e FM Cultura para o âmbito da Secretaria
de Comunicação do Estado, o cumprimento dos princípios constitucionais da Comunicação Social, em
especial as liberdades de manifestação, criação e expressão, bem como a plena liberdade de informação
jornalística. Após resposta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o PRDC/RS entendeu pela propositura de Ação Civil Pública em face do Estado do Rio Grande do Sul e da União.

DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
2019 l Nomeação de membros da Comissão de Anistia
A PFDC, juntamente com o GT Memória e Verdade e a PRDC/DF, encaminhou à ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Recomendação para que fosse revogada a Portaria nº 378/2019, que designou a nova composição da Comissão de Anistia. O objetivo foi garantir a imparcialidade e a independência aos seus integrantes. A portaria incluiu entre os membros do colegiado, pessoas com manifesta
atuação contrária às competências da Comissão, à concessão de reparação e à instauração da Comissão

Nacional da Verdade. De acordo com o documento encaminhado pela PFDC no início de abril de 2019, a
presença de integrantes das Forças Armadas em comissões com esse propósito tem o potencial de gerar
visão distorcida no processo integral de resgate da memória oficial. Seu não cumprimento pelo MMFDH
fundamentou Ação Civil Pública 1011312-09.2019.4.01.3400, proposta pela Procuradoria da República no
Distrito Federal, ainda em trâmite.
2019 l Comemorações ao golpe de Estado de 64
Em março de 2019, a PFDC e PRDC/DF emitiram Recomendação Conjunta ao Ministro da Defesa e aos
comandantes das Forças Armadas, da Polícia Militar do DF e do Corpo de Bombeiros do DF, para que se
abstivessem de promover ou tomar parte de qualquer manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31
de março de 1964. A medida fez parte de ação coordenada pela PFDC que reuniu Procuradorias da República em pelo menos 18 estados, onde Ministério Público Federal também solicitou às unidades militares
a adoção de providências para que seus subordinados seguissem essa orientação, e que fossem adotadas
medidas para identificação de eventuais atos e seus participantes.

DIREITOS DA PESSSOA IDOSA
2019 - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
Uma recomendação foi encaminhada em março de 2019 pela PFDC em conjunto com a Procuradoria da
República no Distrito Federal ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos solicitando à
pasta o encaminhamento ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) da proposta de nova composição governamental do órgão. O objetivo era possibilitar ao colegiado manifestar-se acerca da adequação
quanto às diretrizes da política nacional de atendimento à pessoa idosa vigente. A falta de clareza se deu
em razão de alterações na organização administrativa promovidas pela Medida Provisória 870, posteriormente transformada na Lei 13.844, de 18 de junho de 2019. Posteriormente, adveio decreto presidencial nº
9.759, de 11 de abril de 2019, extinguindo vários colegiados, entre eles o CNDI. O MMFDH informou à PFDC
que, embora atingido oficialmente pelo decreto, o CNDI continuaria com suas atividades, apresentando
à PFDC datas de futuras reuniões. No âmbito da ADI 6121, o decreto 9.759 teve sua constitucionalidade
parcialmente confirmada em liminar pelo STF, referente à extinção de colegiados criados por decreto, justamente o caso do CNDI. A PFDC segue monitorando.

DIREITOS HUMANOS
2020 l Transparência na execução do Bolsa Família
Em março de 2020, o Ministério da Cidadania recebeu recomendação da PFDC para disponibilizar em sua
página oficial a quantidade de novos benefícios do Programa Bolsa Família concedidos, mês a mês, desde
janeiro de 2019, em cada uma das 27 Unidades da Federação. Caso a medida não seja cumprida, a pasta
está sujeita a ações judiciais, bem como responsabilização civil e criminal individual de agentes públicos
responsáveis pelo programa. Governo se recusa a dar informação sobre concessão do benefício. Embora
concentre famílias mais pobres, Nordeste estaria sendo preterido. Respostas em análise.

DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS

2018 l Comunidades impactadas por grandes empreendimentos
Em 24 de abril de 2018, após denúncia do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a PFDC fixou
prazo de cinco dias úteis para que a concessionária Norte Energia/SA – responsável pela hidrelétrica de
Belo Monte, no estado do Pará – realizasse a imediata retirada e realocação das 62 famílias que viviam
no bairro da lagoa do Jardim Independente I, no município de Altamira. Após diligência no local a PFDC
constatou a gravidade da situação, agravada pelas fortes chuvas que atingiam o local. O caso segue ob-

RECOMENDAÇÕES
jeto de Inquérito Civil em trâmite na PRM-Altamira/PA, onde se acompanha o cumprimento do Termo
de Compromisso celebrado pela concessionária Norte Energia S.A. e o município de Altamira/PA com a
interveniência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Por
não haver cumprimento do TAC, o município de Altamira ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada
com dano material e pedido de tutela de urgência em face da Norte Energia S.A. A PRM/Altamira realizou
audiência pública em julho de 2019 para avaliação de ações de realocação no Jardim Independente I e
segue acompanhando o caso.

EDUCAÇÃO
2017 l Gestão democrática da educação
A PFDC, encaminhou em maio de 2017 ao ministro da Educação, Recomendação para que que fosse revogada a Portaria MEC Nº 577/2017, que alterou a composição do Fórum Nacional de Educação (FNE). Por
também impactar decreto presidencial que tratava da coordenação das Conferências de Educação, uma
das atribuições do FNE, cópia da recomendação também foi enviada ao presidente da República. Ao excluir entidades representativas de segmentos essenciais – como o campo, o ensino superior e a pesquisa
em educação, dentre outras alterações, a medida desrespeita as cláusulas da Constituição Federal acerca
da participação e da independência, além de violar os princípios constitucionais da gestão participativa e
democrática, ressalta o documento também assinado pelo Grupo de Trabalho Educação em Direitos Humanos da PFDC. A questão foi judicializada pela PRDF a fim de que se restabeleça a composição do Fórum.
2019 l Investimento na educação básica
A PFDC encaminhou em março de 2019 ao presidente do Conselho Nacional de Educação uma Recomendação solicitando que o órgão se abstenha de revogar, pura e simplesmente, o Parecer CEB/CNE nº 8/2010,
que trata sobre a definição de um padrão mínimo de investimentos na qualidade da educação básica.
De acordo com a PFDC e o GT Educação em Direitos Humanos, que assinam o documento, a extinção do
mecanismo só poderia ser realizada caso fosse estabelecida, em definitivo, uma metodologia alternativa e
que pudesse dar cumprimento às estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (Lei Federal
13.005/2014) no que se refere ao financiamento público dessa etapa de ensino. Em atendimento à recomendação, o Parecer CEB/CNE n 8/2010 não foi revogado.
2019 l Pluralismo de ideias
Em maio de 2019, a PFDC e o procurador egional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul encaminharam recomendação para que o ministro da Educação cancelasse a Nota Oficial emitida pela pasta, na
qual “desautorizava” pais, alunos, professores e funcionários a divulgarem ou estimularem protestos pelo
direito à educação. O texto solicitou que o MEC promovesse imediata retratação pública quanto à publicação e divulgação da referida nota. O MPF também recomendou a abstenção de cerceamento da liberdade
dos professores, servidores, estudantes, pais e responsáveis pela prática de manifestação livre de ideias e
divulgação do pensamento nos ambientes universitários. O MEC esclareceu em Nota Pública que não teve
a pretensão de cercear a livre manifestação de ideias e pensamentos de particulares, mas tão só evitar que
agentes e equipamentos públicos fossem usados durante o expediente escolar para incitar ou promover
evasão da aula e atividade alheia às suas funções.
2019 l Homeschooling e a proteção de crianças e adolescentes
A PFDC encaminhou em julho de 2019 ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) uma Recomendação para a suspenção imediata das orientações encaminhadas a Conselhos Tutelares
em todo o Brasil para que deixassem de cumprir o que estabelece a legislação acerca de crianças e adolescentes mantidas fora de instituições de ensino regular. O documento expedido pelo Ministério orientava

a conselheiros tutelares que crianças e adolescentes educados em casa, o chamado homeschooling, não
mais deveriam ser identificados como se estivessem em situação de abandono intelectual. Segundo a
PFDC e o GT Educação em Direitos Humanos, que também assina o documento, a proposição buscava
alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com
vista a permitir a educação domiciliar, podendo ensejar a propositura de reclamação constitucional. Posteriormente, a PFDC encaminhou representação à Procuradoria da República no Distrito Federal solicitando
abertura de ação por improbidade dos agentes públicos. A orientação aos Conselheiros Tutelares foi revogada pelo MMFDH.
2020 l Suspensão das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020
A PFDC enviou em janeiro de 2020 uma Recomendação ao governo federal para que fossem suspensas
as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020, bem como alterado o calendário do programa.
O documento foi encaminhado ao ministro da Educação, ao secretario de Educação Superior do MEC e
ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com pedido para que o
adiamento ocorresse até a realização pelo Inep de nova conferência dos gabaritos de todos os candidatos
que compareceram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, de forma a garantir a idoneidade e
correção do resultado do exame. A recomendação se deu no âmbito de procedimento autuado pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais a partir de manifestação de candidata que alegou discrepâncias
entre sua quantidade de acertos no Enem e a nota oficial divulgada pelo Inep. Assinam a Recomendação
os PRDCs em Minas Gerais e o GT Educação em Direitos Humanos. Atualmente, há mais de 41 ações judiciais em curso, propostas por diversos atores.

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2016 l Acessibilidade para o exercício da cidadania
Com a aproximação das eleições municipais de 2016, a PFDC, juntamente com o vice-procurador-geral
Eleitoral (PGE), enviou às presidências dos partidos políticos recomendações para tornar as propagandas
eleitorais gratuitas mais inclusivas às pessoas com deficiência. O objetivo era que os Diretórios Estaduais
e Municipais das siglas fossem orientados a usar legenda, janela com intérprete da Linguagem Brasileira
de Sinais (Libras) e audiodescrição, entre outros recursos de acessibilidade. Segundo os autores, “a acessibilidade é um direito das pessoas com deficiência e um dever de toda sociedade, devendo os partidos
políticos garantirem o pleno acesso às informações indispensáveis para o exercício da cidadania.
2017 l Acessibilidade e moradia adequada
Em maio de 2017, a PFDC encaminhou ao ministro das Cidades recomendação para a revogação da Portaria nº 355, de 28 de abril de 2017, que regulamenta parâmetros de acessibilidade nas unidades dos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, por estabelecer critérios inferiores
aos previstos na legislação de regência, não prevendo o total cumprimento da Norma de Acessibilidade a
Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, a NBR 9050, ou outra norma técnica que venha a
substituí-la. A recomendação também foi assinada pelo Grupo de Trabalho Inclusão de Pessoas com Deficiência da PFDC. A revogação da portaria foi publicada no Diário Oficial da União em 19 de junho de 2017.
2018 l Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Diante do anúncio de que o MEC pretendia abandonar a inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, a PFDC enviou, em junho de 2018, ao ministro da Educação, recomendação para que a
pasta deixasse de produzir qualquer alteração na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (PNEEPEI) em desconformidade com os parâmetros constitucionais e legais que tratam
do tema. A questão segue sendo apurada no Inquérito Civil 1.29.002.000250/2018-93 - PFDC instaurado
na PRM Caxias do Sul/RS.
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2018 l Acessibilidade e pluralidade em processo seletivo
A PFDC encaminhou à Diretoria de Gestão de Pessoal da Polícia Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa
em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, recomendação na qual solicitou a retificação do Edital
para provimento de cargos da Polícia Federal (Edital nº 1 – DGP/PF, de 14 de junho de 2018). O documento
destacou necessidade de lista de vagas reservadas aos candidatos cotistas e adaptações na realização de
provas físicas. O documento, expedido em julho de 2018 em conjunto com os Grupos de Trabalho “Enfrentamento e Prevenção ao Racismo” e “Inclusão de Pessoas com Deficiência” da PFDC, fez referência à falta
de adaptabilidade para a realização das provas físicas pelas pessoas com deficiência e à ausência de previsão adequada dos critérios aos candidatos cotistas (negros e pessoas com deficiência). Após apuração da
questão, foram propostas duas ações civis públicas pela PRM Caxias do Sul, uma com foco na adaptação
das provas (ACP 1 nº 5015627-96.2018.4.04.7107- 4ª VF de Caxias do Sul) e outra com foco nas listas das
cotas (ACP 2 nº 5018134-30.2018.4.04.7107 - 3ª VF de Caxias do Sul)

MIGRAÇÕES E REFÚGIO

2017 l Tratamento humanitário
Em recomendação conjunta, PFDC, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e entidades civis pediram, em fevereiro de 2017, tratamento humanitário a migrantes venezuelanos que chegam a
Roraima. Documento foi encaminhado ao Conselho de Imigração e pedia autorização para residência temporária e carteira de trabalho. A maioria dos migrantes e solicitantes de refúgio era de indígenas, mulheres e crianças. Procuradorias da República nos estados de Roraima, Pará e Amazonas, maiores receptores
desses migrantes, expediram diversas recomendações aos governos federal, estadual e municipal
e seguem acompanhado a situação em cada estado.
2018 l Assistência alimentar e sanitária
A PFDC, em conjunto com a Defensoria Pública da União (DPU), encaminhou em agosto de 2018 uma
Recomendação à Casa Civil da Presidência da República para a adoção de medidas urgentes diante do
acirramento da crise no estado de Roraima em razão da entrada de migrantes venezuelanos no Brasil. Com
o objetivo de evitar a concentração de pessoas em situação de rua e assegurar a essa população mínima
assistência alimentar e sanitária, o documento estabeleceu prazo de dez dias para a conclusão das obras e
iniciadas as atividades do Posto de Apoio destinado ao abrigamento humanitário transitório dos migrantes que aguardavam a finalização do atendimento no posto de entrada na fronteira Brasil-Venezuela da
Operação Acolhida, no município de Pacaraima/RR. Procuradorias da República nos estados de Roraima,
Pará e Amazonas, maiores receptores desses migrantes, expediram diversas recomendações aos governos federal, estadual e municipal e seguem acompanhado a situação em cada estado.
2019 l Direitos dos migrantes
A PFDC recomendou em agosto de 2019 ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que adotasse as medidas necessárias para a imediata suspensão dos efeitos da Portaria MJ 666/2019 e sua consequente revogação. O ato normativo dispôs sobre “o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de
pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição
Federal”. Para a PFDC, a portaria extrapolou sua competência regulamentadora, além de violar o arcabouço jurídico nacional e internacional sobre o tema. No documento, também assinado pelo GT Migrações e
Refúgio da PFDC, o órgão do MPF reafirmou que todos os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal também se aplicam aos migrantes que estejam no país. A portaria foi revogada, com
atendimento à recomendação.

MORADIA ADEQUADA

2017 l Gestão democrática da política habitacional
Em agosto de 2017, a PFDC, juntamente com a Procuradoria da República no Distrito Federal, recomendou ao Ministério das Cidades a prorrogação imediata dos mandatos do Conselho Nacional das Cidades
(ConCidades). A medida se deu em face de um decreto presidencial (Nº 9.076/2017) que extinguiu competências do Conselho, alterou sua composição e retirou da Conferência Nacional a delegação para eleger
os membros do colegiado. Além dessas alterações, o decreto adiou para 2019 a realização da 6ª Conferência Nacional das Cidades – que deveria acontecer ainda em 2017. Uma vez estabelecida sua criação
por lei, a organização das atividades do Conselho Nacional não poderia prescindir de prévia deliberação
colegiada, ressaltou o documento. (Em maior de 2018, a PRDF ingressou com duas ações civis públicas (JF-DF-1001211-44.2018.4.01.3400 e JF-DF-1010826-58.2018.4.01.3400) para o restabelecimento dos mandatos dos conselheiros-gestores representantes da sociedade civil, bem como a retomada dos trabalhos do
Conselho e das conferências. As ações estão em andamento. Em paralelo, a PFDC seguiu monitorando os
trabalhos do Conselho e, recentemente, em razão de mudanças ministeriais feitas pelo governo, questionou ao então ministro do Desenvolvimento Regional sobre a implantação do novo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano, criado em substituição ao ConCidades. Também tem sido objeto de cobrança
da PFDC o cumprimento pelo Ministério do relatório de Avaliação Conselho das Cidades, da Controladoria-Geral da União.

PANDEMIA COVID-19
2020 l Garantia de realização de perícia eletrônica
Em maio de 2020, a PFDC recomendou ao Conselho Federal de Medicina (CFM) que o órgão não adote
quaisquer medidas contrárias à realização de perícias eletrônicas e virtuais por seus profissionais durante
o período de pandemia da Covid-19. Orientação diz respeito a processos administrativos e judiciais para o
acesso a benefícios assistenciais e previdenciários. A PFDC destacou Resolução CNJ nº 317/2020, segundo
a qual “as perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade
ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada
pela pandemia do novo Coronavírus.
2020 l Mutirão para a concessão dos Benefícios de Prestação Continuada
A PFDC recomendou ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) que seja realizado mutirão para
a concessão dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) cuja análise esteja represada na autarquia há
mais de 45 dias. A solicitação feita ao final de março de 2020 se dá no contexto da crise do novo coronavírus e busca reduzir os impactos sociais da pandemia sobre pessoas com deficiência e idosos com 65 anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família.

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2019 l Precarização dos serviços prestados pelo INSS
No final de abril de 2019, a PFDC recomendou ao INSS e ao Ministério da Economia abertura de concurso
para solucionar déficit na prestação de atendimento. A Recomendação se deu diante do esvaziamento do
corpo de servidores do órgão e da inviabilidade na concessão regular e tempestiva dos direitos constitucionais à previdência e à assistência social. Para a PFDC, a precarização dos serviços prestados pelo INSS
afeta garantia constitucional dos recursos a serem transferidos pela Previdência Social, além de lesar os
cofres públicos em virtude da judicialização para a efetiva obtenção dos benefícios. Posteriormente, foi
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instaurada, no âmbito da PR/DF, a Ação Civil Pública nº 1021150-73.2019.4.01.3400, requerendo adoção
de medidas por parte da União e do INSS a fim de suprir vagas ociosas no quadro de servidores do órgão.

PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE PESSOAS AMEAÇADAS
2019 l Salvaguarda de sigilo nos programas de proteção
Em maio de 2019, a PFDC encaminhou uma Recomendação ao Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos (MMFDH) para que a pasta revogasse a requisição de informações feita à entidade que
administrava o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Rio de Janeiro, por violação
das diretrizes estabelecidas pela Lei 9.807/1999. A preocupação da PFDC se deu em razão da solicitação
de informações sigilosas que colocariam em risco a vida de vítimas e testemunhas que colaboram com a
justiça naquele estado. Após o envio da Recomendação, o Ministério, dispensando a apresentação das informações sigilosas anteriormente cobradas, regularizou junto à entidade o pagamento dos repasses que
estavam em aberto.

SAÚDE
2019 l Em defesa da Atenção Básica em saúde
O Ministério da Saúde recebeu em abril de 2019 recomendação da PFDC para a revogação da Portaria n°
386, de 14 de março de 2019. A normativa suspendeu a transferência de incentivos financeiros referentes
aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal
(ESB) - entre outros - por não terem alimentado o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
(SISAB) nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, afetando dezenas de municípios brasileiros. A PFDC destacou que as verbas destinadas às ações e serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS) são
transferências legais, obrigatórias e de caráter continuado, que não admitem suspensão. O Ministério da
Saúde respondeu todas as questões apontadas pela PFDC na Recomendação, ponto a ponto, justificando
a não revogação das Portarias nº 386/2019 e 3.224/2019.
2019 l Cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD
Juntamente com a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Goiás, a PFDC encaminhou ao Ministério da Educação uma Recomendação para que a pasta suspendesse imediatamente a autorização
para funcionamento de novos cursos de graduação na área da saúde na modalidade Educação a Distância
(EaD). O pedido foi para que a suspensão fosse mantida até que concluída a tramitação do Projeto de Lei
5414/2016, que trata do tema, ou até que haja a devida regulamentação do art. 80 da Lei nº 9.394/96 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação) sobre desenvolvimento do ensino à distância. O caso segue acompanhado no Inquérito Civil 1.18.000.001915/2018-80, instaurado na Procuradoria da Republica em Goiás.

SAÚDE MENTAL
2018 l Manutenção das unidades de atenção psicossocial
O Ministério da Saúde recebeu da PFDC, em dezembro de 2018, prazo de dez dias para revogar os efeitos
de duas portarias publicadas pelo órgão que suspenderam o repasse de recursos orçamentários destinados à manutenção de unidades de atenção psicossocial em diversas cidades do Brasil, incluindo Centros
de Atenção Psicossocial (Caps), serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e leitos de
saúde mental em hospitais gerais. O documento elencou uma série de medidas para adoção do Ministério
a fim de garantir que não houvesse paralisação ou prejuízos no acesso a serviços de saúde mental oferecidos no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A anulação das portarias foi publicada pela pasta
no dia 13 de setembro de 2019.

TRABALHO ESCRAVO
2016 l “Lista suja” do trabalho escravo
Em julho de 2016, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e o Banco da Amazônia receberam recomendação da PFDC e a Procuradoria
dos Direitos do Cidadão em Rondônia para não concederem empréstimos ou financiamentos com recursos públicos ou subsidiados pelo Poder Público a empregadores flagrados e autuados pela prática de
submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo. O documento solicita que as instituições
financeiras adotem todas as providências administrativas e cíveis para a imediata rescisão dos contratos
de empréstimos e financiamentos concedidos com recursos públicos a empregadores que constem na
chamada “lista suja” do trabalho escravo. A questão seguiu acompanhada pela Procuradoria da República
em Rondônia.
2017 l Retrocessos no combate ao trabalho escravo
A PFDC, o Ministério Público do Trabalho, representantes da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) e a Câmara Criminal do MPF recomendaram em outubro de 2017, ao ministro
do Trabalho, a revogação imediata da Portaria MTB Nº 1129/2017, editada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. A norma dispõe sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego a pessoas resgatadas em fiscalizações do
Ministério do Trabalho. Segundo os procuradores que assinam o documento, a nova portaria dificulta a
persecução penal de empresas que cometem o crime e representa um grave retrocesso no combate ao
trabalho escravo. A portaria foi revogada em 28 de dezembro de 2017, com a edição da Portaria MTB 1.293.
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NOTAS PÚBLICAS PFDC
2016 – 2020
Síntese das 35 notas públicas emitidas pela PFDC entre maio de 2016 a
maio de 2020 acerca de temas que impactam nos direitos humanos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
2017 l Política de classificação indicativa
Quase 50 instituições públicas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e entidades ligadas à
proteção dos direitos humanos – incluindo a PFDC – lançaram em outubro de 2017 nota pública em defesa da manutenção da política brasileira de classificação indicativa de obras audiovisuais. A manifestação
contrapôs declarações feitas pelo então ministro da Justiça, Torquato Jardim, em entrevista à imprensa
na qual criticou o Sistema de Classificação Indicativa no Brasil. De acordo com a nota, o modelo brasileiro
de Classificação Indicativa conta com o reconhecimento de autoridades como o relator especial sobre a
Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão das Nações Unidas (ONU) e o relator
especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos (OEA), precisamente por
estar alinhado aos padrões internacionais para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no campo da comunicação de massa.

CRIANÇA E ADOLESCENTE
2019 l Direitos da Criança e do Adolescente
Em Nota Pública, Conselho Nacional de Procuradores-Gerais – por meio de seu Grupo Nacional de Direitos
Humanos – e a PFDC destacaram o enfraquecimento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) em razão de alteração na composição, na estrutura e funcionamento do colegiado, trazida pelo decreto presidencial nº 10.003. A manifestação foi lançada em setembro de 2019 e aponta
que a medida é marcada por ilegalidades e inconstitucionalidades, com a evidente intenção de reduzir o
caráter democrático do Conselho, além de fragilizar sua capacidade de cumprir as funções constitucionais
a ele atribuídas.

CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
2016 l Violência no campo
A PFDC lançou nota pública de pesar pela morte do trabalhador rural e presidente da Associação Terra
Nossa, Ronair José de Lima – assassinado em agosto de 2016, por arma de fogo, em emboscada no Complexo Divino Pai Eterno, município de São Félix do Xingu, no Pará. A nota destacou que esse foi mais um
episódio da violência contra trabalhadores e trabalhadoras no campo – fenômeno que tem se intensificado em razão de uma rede social e simbólica sustentada na impunidade, paralisia da reforma agrária e
criminalização dos movimentos sociais.
2017 l Chacina de Pau D’Arco
Após integrar missão emergencial que esteve no município de Redenção (Pará), onde, no dia 24 de maio
de 2017, dez pessoas foram mortas por policiais civis e militares, a PFDC apresentou publicamente uma
série de indagações para serem respondidas no curso das investigações. A pronta versão de que os policiais foram recebidos a tiros na fazenda Santa Lúcia e o planejamento policial para a execução dos mandados judiciais estão entre os itens questionados pela PFDC, além de apontamentos sobre a localização e
perícia de projéteis e a preservação da integridade das testemunhas.

2018 l Violência contra os movimentos sociais
No dia 8 de dezembro, dois integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Paraíba foram brutalmente assassinados. Em nota pública assinada conjuntamente, a Procuradoria Geral da
República, a PFDC e a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba destacaram que as mortes
de José Bernardo da Silva e Rodrigo Celestino – às vésperas do marco em torno dos 70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos – evidenciam contexto sombrio de violência contra os movimentos sociais
e demonstram quão distante a sociedade ainda está da efetivação dos direitos garantidos pela Declaração.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
2018 l Contra o discursos de ódio
O acirramento dos debates políticos durante o período eleitoral no Brasil, que entre outras manifestações
de ódio incorreram em atentado ao então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, em 6 de
setembro de 2018, alertou para os desafios inerentes à manutenção da democracia brasileira. O emprego
de violência no debate político, afirmou a PFDC em nota pública, ataca uma das regras essenciais do jogo
democrático, que é o respeito de todos os atores sociais quanto às ideias em disputa e o resultado do pleito, seja qual for.
2019 l Sistema democrático-participativo
Em atenção à publicação, pelo Poder Executivo, do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que extinguiu
e estabeleceu “diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal”, a PFDC,
em conjunto com a integralidade das sete câmaras de Coordenação e Revisão da PGR, emitiu nota pública
manifestando preocupação com a manutenção dos colegiados, especialmente aqueles previstos na CF/88
ou em tratados internacionais. No documento, publicado em abril de 2019, os órgãos destacaram que a
participação popular na gestão pública é pressuposto do sistema democrático-participativo adotado pela
CF/88, o que garante, não só aos indivíduos, como também aos grupos e associações, o direito à representação política, à informação e à defesa de seus interesses, possibilitando-lhes a atuação na gestão dos bens
e serviços públicos.
2019 l Defesa das instituições democráticas
Por meio de nota pública, a PFDC reafirmou que todos os parlamentares têm o dever primário de defender
e respeitar a Constituição, o regime democrático e os direitos fundamentais e que afigura-se absolutamente incompatível com o mandato popular a defesa de fechamento do Congresso Nacional, de instauração
de um regime ditatorial e de adoção de uma política de violação sistemática e generalizada de direitos
humanos. A nota fez referência à fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, em entrevista divulgada na
qual defendeu que, na eventual hipótese de “radicalização pela esquerda” em protestos públicos, a resposta poderia ser “via AI-5”, constituindo, segundo a PFDC, um atentado aos mais básicos valores democráticos da Constituição e da sociedade brasileira.

DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
2017 l Limite constitucional na atuação das Forças Armadas
Em nota pública divulgada em setembro de 2017, a PFDC esclareceu que, de acordo com a Constituição
Federal de 1988, as Forças Armadas são integral e plenamente subordinadas ao poder civil. A nota foi
lançada após circular na imprensa brasileira a informação de que o general do Exército Antônio Hamilton
Mourão teria declarado que uma intervenção militar poderia ser adotada no Brasil caso o poder Judiciário
“não solucionasse o problema político”, em referência à crise política vivenciada no País. “Nem mesmo em
situações de exceção constitucional, como o Estado de Sítio ou o Estado de Defesa, as Forças Armadas
podem assumir um papel fora de seus limites constitucionais”, pontuou a nota.
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2017 l Em defesa do memorial da anistia política em MG
A PFDC emitiu nota pública em razão da operação “Esperança Equilibrista”, deflagrada em dezembro de
2017 pela Polícia Federal para investigar supostos desvios de recursos públicos, na Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), destinados à implantação do “Memorial da Anistia Política do Brasil”. Na nota, a
PFDC alertou que iniciativa de investigação de desvio de recursos públicos não pode ser usada para depreciar a importância jurídica e histórica da preservação da memória sobre o legado de violações aos direitos
humanos no regime militar autoritário.
2018 l Intervenção militar no país
Ameaças de violação à autonomia do STF por parte do Poder Executivo são inadmissíveis em quaisquer
hipóteses, afirmou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em nota publicada em abril de 2018. O
posicionamento ocorreu após afirmações de agentes do Estado e de segmentos da sociedade civil sobre
possível intervenção militar no país. “Um ato de ameaça ao Supremo Tribunal Federal é da mais alta gravidade constitucional e pode caracterizar, em tese, crime de responsabilidade”, alertou a PFDC.
2018 l Crimes cometidos durante a ditadura
Após publicização de memorando – divulgado pelo Departamento de Estado do governo dos Estados
Unidos, em fevereiro de 2018 – com evidências de que o regime militar no Brasil teria sido responsável por
crimes contra a humanidade, a PFDC e a Câmara Criminal do Ministério Público Federal apresentaram nota
pública defendendo que tal revelação exigia que o Supremo Tribunal Federal realizasse o diálogo de sua
decisão que validou a Lei de Anistia à luz do direito internacional. “O documento do governo americano,
ao revelar nova evidência de que a repressão política pela ditadura militar incluiu uma política de extermínio de opositores do regime, convida para uma resposta breve do Estado brasileiro em favor da promoção
da justiça”, destacaram os signatários da nota.
2019 l Atrocidades massivas e crimes internacionais
Após recomendação feita pela Presidência da República ao Ministério da Defesa para que fosse comemorado o aniversário de 55 anos do golpe de Estado de 1964 no Brasil, em 31 de março de 2019, a PFDC lançou nota pública destacando que o ato se revestiria de enorme gravidade constitucional, pois representa
a defesa do desrespeito ao Estado Democrático de Direito, ao celebrar um golpe de Estado e um regime
ditatorial que resultou em violações sistemáticas aos direitos humanos, além de crimes internacionais. A
PFDC destacou ainda que o apoio de um presidente da República ou altas autoridades a um golpe de Estado, na atualidade, seria um crime de responsabilidade – previsto no artigo 85 da Constituição e na Lei n°
1.079/1950. Por isso, tampouco se admitiria que possam esses agentes celebrar um golpe anterior.
2019 l Probidade e respeito aos direitos humanos
Segundo nota pública da PFDC, a declaração emitida pelo presidente da República sobre Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira – pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) revestiu-se
de enorme gravidade, não só pelo atrito com o decoro ético e moral esperado de todos os cidadãos e
das autoridades públicas, mas também por suas implicações jurídicas. Em julho de 2019, o presidente da
República declarou que “um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu
no período militar, eu conto para ele”. E completou: “Ele não vai querer ouvir a verdade. Conto pra ele. Não
é minha versão. É que a minha vivência me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele
integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco e veio desaparecer no Rio de Janeiro”.

DIREITO DE PROTESTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL

2018 l Direito à Manifestação
A vedação de uso de bens públicos para propaganda eleitoral não se confunde com a proibição do debate
de ideias. Assim, a PFDC criticou iniciativas que tentaram cercear a comunidade discente e docente de universidades brasileiras de manifestar suas opiniões durante as eleições de 2018. “A escola, numa sociedade
plural, tem, em alguns pontos, a mesma concepção das ruas: é o local dos encontros das múltiplas visões

de mundo, de Estado e de sociedade. A interdição da disputa política no âmbito acadêmico fragiliza a democracia”, ressaltou a Procuradoria.

DIREITOS HUMANOS

2017 l Compromissos internacionais
Em 10 de Dezembro de 2017, data em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia dos
Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, um coletivo de mais de 20 organizações, incluindo a PFDC,
lançou o “Manifesto pela Realização dos Direitos Humanos no Brasil – 70 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos”. O documento exigiu que o Estado brasileiro cumpra os compromissos internacionalmente assumidos para a proteção e a garantia da dignidade humana no País e, especialmente, que avance
na implementação das recomendações feitas por órgãos e mecanismos internacionais.
2019 l Direitos humanos e combate à corrupção
Ao reafirmar que a corrupção reduz a capacidade dos governos de prover serviços fundamentais, amplia
desigualdades e injustiças e compromete a legitimidade de instituições e processos democrático, a PFDC
enfatizou, em nota pública emitida em julho de 2019, que seu enfrentamento não pode se confundir com
uma cruzada moral ou se transformar num instrumento de perseguição de qualquer natureza. A nota se
deu em razão da revelação pela imprensa de diálogos mantidos entre agentes públicos do sistema de
Justiça no contexto da Operação Lava Jato, reforçando, para a PFDC, a necessidade de compreensão das
diversas dimensões dos direitos humanos e de promoção conjunta do enfrentamento à corrupção, do
devido processo legal, do direito à informação e da liberdade de imprensa.
2019 l Direitos humanos e combate à corrupção
Ao reafirmar que a corrupção reduz a capacidade dos governos de prover serviços fundamentais, amplia
desigualdades e injustiças e compromete a legitimidade de instituições e processos democrático, a PFDC
enfatizou, em nota pública emitida em julho de 2019, que seu enfrentamento não pode se confundir com
uma cruzada moral ou se transformar num instrumento de perseguição de qualquer natureza. A nota se
deu em razão da revelação pela imprensa de diálogos mantidos entre agentes públicos do sistema de
Justiça no contexto da Operação Lava Jato, reforçando, para a PFDC, a necessidade de compreensão das
diversas dimensões dos direitos humanos e de promoção conjunta do enfrentamento à corrupção, do
devido processo legal, do direito à informação e da liberdade de imprensa.

EDUCAÇÃO
2017 l Compromissos internacionais
Os riscos de uma reforma do ensino médio brasileiro por meio de medida provisória motivaram o Grupo
de Trabalho Educação, da PFDC, a lançar nota pública em setembro de 2016 sobre a questão, destacando
que o assunto é, apesar de necessário, muito sensível e complexo para a utilização de instrumento pouco
democrático. A nota defende que mudanças a serem implementadas em um sistema que envolve ampla
rede pública e privada precisam de estabilidade e segurança jurídica – o que o instrumento da Medida
Provisória não pode conferir, uma vez que fica sujeito a alterações em curto espaço de tempo pelo Congresso Nacional.

MIGRAÇÕES E REFÚGIO
2016 l Deportação em massa
A PFDC, a Câmara de Populações Indígenas (6ª CCR) e a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em
Roraima lançaram nota pública criticando a tentativa de deportação feita em 9 de dezembro de 2016, pela
Polícia Federal em Roraima, de cerca de 450 venezuelanos indocumentados ou com documentação irregular – em sua maioria indígenas, incluindo centenas de crianças. O documento foi assinado em conjunto
com o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União e oito organizações da sociedade civil
e alertou sobre a inadequação da tentativa de deportação em massa – suspensa por uma liminar concedida pela Justiça Federal em Roraima, a pedido da Defensoria Pública da União.

NOTAS PÚBLICAS
2017 l Residência temporária
Frente à ação do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) que tornou sem efeito a Resolução Normativa Nº
125/2017– que trata da concessão de residência temporária a migrantes de países fronteiriços ao Brasil – o
Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público do Trabalho
(MPT) e entidades da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos de migrantes lançaram uma nota
pública, em fevereiro de 2017, questionando o ato e solicitando esclarecimentos públicos do Conselho. A
resolução permite a concessão de residência temporária, pelo prazo de até dois anos, ao estrangeiro que
tenha ingressado no território brasileiro por via terrestre e seja nacional de país fronteiriço.
2017 l Apoio à Nova Lei de Migração
Em abril de 2017, em conjunto com mais de 70 organizações da sociedade civil, ativistas e especialistas,
a PFDC divulgou nota pública solicitando aos senadores a aprovação do Projeto Substitutivo da Câmara
dos Deputados 7/2016, revogando o Estatuto do Estrangeiro e instituindo a nova Lei de Migração. As organizações apontaram que a proposta “é coerente com uma sociedade mais justa, livre e democrática” e
“moderniza o sistema de recepção e registro das pessoas migrantes”, lembrando que a nova Lei é resultado
de um amplo processo de debate público e responderia a demandas históricas das entidades.
2018 l Migrantes
A PFDC considerou inconstitucional o Decreto 25.681/2018, assinado pela governadora de Roraima, Suely
Campos, no qual determina uma série de medidas “em decorrência do fluxo migratório de estrangeiros”
naquele estado. Em nota pública divulgada em agosto de 2018, a Procuradoria destacou que a União
tem a competência privativa de legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de
estrangeiros, não cabendo às unidades federativas estabelecer legislação própria acerca do tema. Além
disso, o decreto segue na contramão das normas vigentes, como a nova Lei de Migração, na medida em
que promove discriminação e reforça, simbolicamente, expressões de xenofobia.

MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO
2016 l Episódios de estupros coletivos
Os episódios de estupro coletivo sofridos por duas adolescentes – uma na cidade do Rio de Janeiro, e outra
em Bom Jesus, no Piauí – no início de 2016 motivaram a procuradora federal dos Direitos do Cidadão a
emitir nota pública sobre a questão. No texto, a PFDC destacou que, embora a investigação dos ocorridos
esteja sob a atribuição do Ministérios Públicos estaduais – que certamente chegariam à punição de todos
os responsáveis –, não há como ignorar que vem sendo gerado, por agentes do Estado brasileiro, campo
propício para violações de direitos humanos.

público e de reivindicação política, representando um tipo particular de violência que tem o objetivo de
afastar as mulheres das ruas e manifestações.

PANDEMIA COVID-19
2020 l Distanciamento social durante a pandemia
Em nota publicada no final de abril de 2020, PFDC alertou que os gestores de estados e municípios de todo
o país que decidissem flexibilizar medidas de distanciamento social deveriam assegurar a oferta de um
sistema de saúde com disponibilidade suficiente de respiradores, equipamentos de proteção individual,
testes laboratoriais, além de leitos de UTI e internação, capazes de absorver o eventual impacto do aumento de número de casos de Covid-19 motivados pela redução dos esforços de supressão de contato social.
Para o órgão, os gestores locais que descumprirem tais orientações, poderão sofrer responsabilização por
improbidade administrativa.

PREVENÇÃO À TORTURA
2016 l Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
Em 2016, na semana em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de
dezembro, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e a Associação para Prevenção à Tortura (APT) lançaram uma nota pública para instar
os governos estaduais a garantirem a plena execução do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O documento destacou que a tortura constitui uma das mais graves violações dos direitos humanos
e que sua prática é obstáculo importante à consolidação do sistema democrático e do Estado de Direito.

SAÚDE
2017 l Nova lei de Planos de Saúde
A PFDC e mais de 20 entidades de defesa da saúde, do consumidor e instituições públicas de direitos humanos assinaram manifesto – em outubro de 2017 – em oposição aos riscos que as alterações na lei que
regulamenta os planos de saúde podem representar tanto no acesso à saúde pública quanto nas relações
médico-paciente. A proposta de novo marco legal elimina mais de 140 projetos de lei em tramitação na
Câmara dos Deputados que buscam revisar de forma adequada as regras aplicadas aos planos de saúde,
muitos dos quais são voltados à ampliação das garantias de coberturas e ao fim de abusos na cobrança de
mensalidades. A iniciativa foi coordenada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

2016 l Lei Maria da Penha
Em junho de 2016, a PFDC apresentou manifestação pública sobre o PLC nº 07/2016, que trata da inclusão
do art. 12-B na Lei Maria da Penha – que passaria a permitir a aplicação de medidas protetivas emergenciais à mulher vítima de violência doméstica diretamente pela autoridade policial, até deliberação da justiça. Para a PFDC essa inclusão não aumentaria a rede de proteção às mulheres em situação de violência
e acabaria por prejudicá-la ao criar nova instância de decisão – retirando da vítima o direito de acesso
imediato ao Poder Judiciário para a obtenção de medida de proteção. A manifestação foi encaminhada ao
Congresso Nacional O Projeto foi aprovado na forma da Lei nº 13.505, de 08 de novembro de 2017, com
veto à inclusão do art. 12-B.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

2017 l Manifesto em defesa de ativista condenada por mostrar seios
Em setembro de 2017, um conjunto de mais de 50 movimentos e organizações de direitos humanos –
incluindo a PFDC – assinou manifesto com críticas a decisão da justiça de condenar a ativista Roberta da
Silva Pereira pelo crime de ato obsceno por ter exposto os seios junto a outras manifestantes como forma
de protesto, no ano de 2013, durante a Marcha das Vadias em Guarulhos (SP). A nota chama a atenção para
o fato de que houve clara perversão do corpo da mulher e a estigmatização de sua presença no espaço

2017 l Em defesa da desinstitucionalização psiquiátrica
Em nota divulgada em setembro 2017, a PFDC reforçou a necessidade de fortalecimento dos mecanismos
de atuação da política de saúde mental pautada na desinstitucionalização psiquiátrica e apontou equívocos em manifestação sobre o tema publicada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho
Federal de Medicina (CFM), que defenderam a constituição de um grupo de trabalho para discutir a condução da atual política de saúde mental no país.

2017 l Em defesa da desinstitucionalização psiquiátrica
Em nota divulgada em setembro 2017, a PFDC reforçou a necessidade de fortalecimento dos mecanismos
de atuação da política de saúde mental pautada na desinstitucionalização psiquiátrica e apontou equívocos em manifestação sobre o tema publicada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho
Federal de Medicina (CFM), que defenderam a constituição de um grupo de trabalho para discutir a condução da atual política de saúde mental no país.

SAÚDE MENTAL

anexos - NOTAS técnicas

2017 l Contra a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos
Em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), a PFDC lançou, em setembro de 2017, nota pública se opondo
à retomada de investimentos públicos e ao aumento de leitos em hospitais psiquiátricos, por constituírem graves retrocessos tanto para a política de saúde mental quanto para o Sistema Único de Saúde
(SUS). “A existência de hospitais psiquiátricos no Brasil foi, e continua sendo marcada por graves violações de direitos humanos – visto que essas instituições têm como princípio fundamental de atuação o
isolamento e a ruptura dos laços sócio familiares”, destacou o documento.
2017 l Direitos da pessoa com transtorno mental
Em dezembro de 2017, diante das propostas de alterações na política nacional de saúde mental em
debate no Ministério da Saúde, a PFDC lançou nota pública na qual elencou uma série de violações à
legislação brasileira contida nas medidas. No documento, a Procuradoria destacou que as pessoas com
transtorno mental estão sob proteção da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, da Lei
Brasileira de Inclusão e da Lei nº 10.216/2001, que instituiu a Reforma Psiquiátrica brasileira. Esse amplo
arcabouço legal é claro ao designar que a reinserção social dessa população é possível somente a partir
de políticas que assegurem o convívio com a comunidade, daí a necessidade de garantir a ampliação
da rede de atendimento extra-hospitalar, e não de serviços e instituições orientadas por práticas de
isolamento.

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL
2017 l Crise no sistema penitenciário
A explosão da violência nos estabelecimentos prisionais registrada no início de 2017 motivou a PFDC a
emitir nota pública na qual relaciona o fenômeno a questões como superpopulação carcerária, péssimas
condições dos estabelecimentos penais e o modo como a política criminal é aplicada no Brasil. Assinada
pelo Grupo de Trabalho Prevenção e Combate à Tortura, da PFDC, a nota destacou que a ocupação dos
estabelecimentos penais em níveis assustadoramente superiores às respectivas capacidades inviabiliza
a garantia de patamares minimamente dignos para o cumprimento das penas e a capacidade do Estado
de prover segurança aos próprios presos, seus visitantes e aos trabalhadores do sistema prisional.
2018 l Violência contra defensores de direitos humanos
O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, ocorridos em 14 de
março de 2018, colocou em evidência as diversas dimensões da gravidade da situação da segurança
pública no Brasil. Por meio de nota pública, a PFDC ressaltou que o enfrentamento à violência não passa
apenas pela repressão, mas, também, pelo compromisso das instituições governamentais, legislativas
e do sistema de justiça, bem como da sociedade, de enfrentar as causas do problema em todas as suas
dimensões, tendo sempre a proteção dos direitos fundamentais da população como seu alicerce.

NOTAS TÉCNICAS PFDC
2016 – 2020
Síntese e desdobramentos das 71 notas técnicas elaboradas
pela PFDC entre maio de 2016 a maio de 2020.

CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO E PELO DIREITO À TERRA
2017 l Regularização fundiária (ao Congresso Nacional)
A PFDC encaminhou ao Congresso Nacional, em abril de 2017, nota técnica para subsidiar a análise parlamentar da Medida Provisória Nº 759, editada em dezembro de 2016 pelo Governo Federal e que modifica
diretrizes legais sobre a regularização de terras urbanas e rurais no país. Para a PFDC as propostas apresentadas pela MP – que impactam em direitos fundamentais como moradia, função social da propriedade e meio ambiente – acabam por intensificar o já grave problema da regularização de terras no Brasil.
O documento elenca mais de uma dezena de legislações que são alteradas negativamente pela medida
– entre elas, a que trata da regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, o
Programa Minha Casa Minha Vida, a lei que dispõe sobre a preservação da vegetação nativa e a que trata
da regularização de terras fruto de ocupações na chamada Amazônia Legal. Apesar de intensa mobilização social, o PL foi aprovado e transformado na Lei nº 13465, de 11 de julho de 2017.
2019 l Regularização fundiária (ao legislativo estadual)
Em junho de 2019, a PFDC encaminhou ao governador do Pará Nota Técnica na qual apontou uma série
de inconstitucionalidades formais e substanciais no Projeto de Lei Estadual nº 129/2019, aprovado pela
Assembleia Legislativa. O PL dispôs sobre a regularização fundiária de ocupações rurais e não rurais em
terras públicas do estado, revogando a legislação anterior sobre o tema. Com a nova legislação, parte considerável do patrimônio fundiário do Pará passaria para mãos privadas com possibilidade de preço até
nove vezes inferior ao do mercado de terras, sem grande expectativa de contrapartida social e ambiental.
A medida também facilita a legalização de terras públicas ocupadas ilegalmente e impacta na grilagem
de terras e, consequentemente, no aumento da violência no campo. Após veto parcial do governador, o
PL segue tramitando na Assembleia Legislativa do Pará.
2020 l MP 910/2019, grilagem, conflitos no campo e desmatamento (ao Congresso Nacional)
Por meio de duas notas técnicas enviadas ao Congresso, em fevereiro e em abril de 2020, a PFDC aponta
que a MP 910/2019 aprofunda inconstitucionalidades que já estão sob questionamento no Supremo Tribunal Federal. Estímulo à grilagem de terras públicas, perda de receitas, ampliação de conflitos no campo,
desmatamento e severos impactos no cumprimento do que estabelece a Constituição Federal quanto
às políticas de reforma agrária no país são algumas das inconstitucionalidades apontadas pela PFDC. A
Procuradoria também ressaltou dados do Acórdão 727, publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
em de 1º de abril, que analisa tomada de contas do Programa Terra Legal, no período entre 2009 e 2017,
e constata o mau funcionamento do programa e um ambiente de estímulo à grilagem já favorecido pela
legislação já vigente. Em 9 de março, a Medida foi prorrogada por 60 dias pelo Presidente da Câmara.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

DIREITO À COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

2016 l Proteção de crianças e adolescentes acusados de ato infracional (ao Congresso Nacional)
A PFDC também encaminhou ao Congresso Nacional nota téc nica sobre o Projeto de Lei Nº 7.553/2014,
que visa alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei N. 8.069/1990) para permitir a divulgação da
imagem de menores de 18 anos a quem se atribua ato infracional. Para a PFDC, a proposta viola diretrizes
constitucionais, assim como tratados e convenções firmados pelo Brasil na área. Além disso, estigmatiza-os em definitivo, inviabilizando, em larga medida, o completo e maduro desenvolvimento de sua personalidade, colocando por terra o princípio da absoluta prioridade definido para esse grupo populacional. O
PL segue em trâmite na Câmara.

2016 l Empresa Brasileira de Comunicação (ao Congresso Nacional)
A Medida Provisória Nº 744/2016, que alterou a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), foi tema de nota
técnica produzida pela PFDC, juntamente com o Grupo de Trabalho Comunicação Social. O documento
enviado ao Congresso Nacional ressaltou que a EBC foi criada pela Lei Nº 11.652/2008 como expressão de
um sistema de comunicação livre de interferência econômica ou governamental, conforme determina a
Constituição Federal e nos moldes adotados pelas principais democracias no mundo, sobretudo através
do Conselho Curador, uma forma de controle social ameaçada pela MP. Mesmo após pressão social, a Medida foi aprovada na forma da Lei nº 13.417, de 01/03/2017.

2017 l Redução da maioridade penal e aumento do tempo de internação (ao Congresso Nacional)
Em nota técnica encaminhada ao Congresso Nacional em outubro de 2017, a PFDC se posicionou contra a
redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa. O documento teve como propósito subsidiar a análise dos projetos de lei sobre o
tema que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 33/2012, que também está na casa legislativa. A Proposta foi arquivada no final de
2018.

2016 l Responsabilização judicial de emissoras de TV (aos membros do MPF)
Em nota técnica encaminhada a procuradores regionais dos Direitos do Cidadão em todo o país, o Grupo
de Trabalho Comunicação Social da PFDC defendeu que permanece juridicamente possível a propositura
de Ação Civil Pública pelo MPF para a responsabilização das emissoras por abusos ou danos causados em
decorrência da não observância dos preceitos legais pertinentes à classificação indicativa – não só pelo
descumprimento da classificação relativa à faixa etária, como também pela exibição de conteúdo inadequado em horário destinado a crianças e adolescentes. A Nota se deu no contexto do julgamento da ADIN
2404 pelo STF, que declarou inconstitucional a expressão “em horário diverso do autorizado”, que consta
no artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90).

2017 l Liberdade artística e proteção de crianças e adolescentes (aos membros do MPF)
Em dezembro de 2017, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) anunciou a revisão da classificação etária restritiva de 18 anos para a exposição “Histórias da sexualidade”, permitindo a menores de 18 anos a visitação
à exposição, desde que acompanhados por seus pais ou responsáveis. A mudança veio depois que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão divulgou uma nota técnica sobre liberdade artística e proteção
de crianças e adolescentes. No documento, a PFDC destaca que a classificação etária efetuada pelo Poder
Público não possui força vinculante; assim, não cabe ao Estado – nem aos promotores do espetáculo ou
diversão – impedir o acesso de crianças ou adolescentes a eventos tidos como “inadequados” à sua faixa
etária, especialmente quando estejam acompanhadas por seus pais ou responsáveis. A nota técnica foi
publicada pela PFDC tendo em vista os episódios de cerceamento a obras e performances artísticas classificadas como “imorais” ou de natureza “pedófila”. O documento faz uma análise jurídico-constitucional
acerca da liberdade artística e a exigência de proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual
e contra conteúdos inapropriados às suas faixas etárias.
2019 l Medidas socioeducativas: em defesa do ECA e da Constituição (ao Congresso Nacional)
A proposta de reduzir a maioridade penal e de aumentar o tempo de cumprimento de medida de internação de adolescentes que cometem atos infracionais não levariam a um incremento na segurança pública,
além de gerarem impactos vultuosos nos custos públicos e de incidirem de forma absolutamente desproporcional sobre jovens negros pobres - dado que, por si só, já seria causa eficiente de inconstitucionalidade dessas normativas. Esse foi o posicionamento da PFDC em duas notas técnicas encaminhadas ao
Congresso Nacional em agosto de 2019 para subsidiar análise de vários projetos de lei que buscam alterar
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Constituição Federal no que se refere à aplicação de medidas socioeducativas aos autores de atos infracionais. Nos documentos, a Procuradoria aponta
que, ao contrário do senso comum, os jovens têm sido, em regra, vítimas de violência, e não autores. As
propostas seguem em tramitação no Congresso.
2020 l Alienação parental (ao Congresso Nacional)
“Além de inconstitucional, a Lei da Alienação Parental fragiliza a proteção de crianças e adolescentes”,
destaca PFDC em Nota Técnica enviada em março de 2020 ao Congresso Nacional para subsidiar análise
do PLS nº 498/2018, que pretende revogar a Lei 12.318/2010, conhecida como Lei de Alienação Parental
(LAP). O PLS é resultado das denúncias trazidas pela CPI dos Maus Tratos de 2017, que em seu relatório final
aponta indícios de abusadores valendo-se da lei como brecha para obter a guarda de crianças abusadas.
A PFDC alerta para o perigo do PLS acirrar ainda mais problemas congênitos da Lei de Alienação Parental,
uma vez que os pressupostos adotados partem de premissas falsas e que tornam ainda mais vulneráveis
indivíduos em situação de litígio judicial. Segue em trâmite no Senado Federal.

DIREITO À MEMÓRIA E VERDADE
2019 l Busca e identificação de desaparecidos políticos (aos membros do MPF)
O GT Memória e Verdade da PFDC emitiu Nota Técnica em dezembro de 2019 em resposta à consulta do
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo, a fim de subsidiar tomada de decisão nos
autos de ação civil pública sobre proposta da União de transferir centenas de remanescentes ósseos oriundos da Vala de Perus e que se encontram em análise no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense
da Universidade Federal de São Paulo (Caaf/Unifesp) para a Polícia Civil do Distrito Federal. Na nota, o GT
defendeu a não transferência das ossadas, para que não se incorra na inobservância dos protocolos internacionais sobre investigação de graves violações aos direitos humanos. Em audiência realizada ainda em
dezembro 2019 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em São Paulo, o Governo Federal voltou
atrás na decisão.

DIREITO DE PROTESTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
2019 l Monitoramento governamental de organizações sociais no Brasil (ao Congresso Nacional)
Viola princípios constitucionais o conteúdo da Medida Provisória nº 870/2019 que instituiu como uma
das funções da Secretaria de Governo da Presidência da República “supervisionar, coordenar, monitorar
e acompanhar” a atuação de organizações da sociedade civil no Brasil. O argumento pela inconstitucionalidade foi apresentado pela PFDC em nota técnica enviada ao Congresso Nacional, em janeiro de 2019,
como subsídio à análise dos parlamentares que votarão a Medida Provisória. Em maio de 2019, após intensa pressão social, os parlamentares aprovaram mudança no texto da MP, retirando o inciso que permitia
monitorar a atividade de organizações não governamentais. Posteriormente, a MP foi aprovada na forma
da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019.
2019 l Liberdade de manifestação e protesto (ao Congresso Nacional)
Os limites constitucionais para a tipificação do crime de terrorismo, inclusive no que se refere à observância do direito internacional, são tema de uma Nota Técnica que a PFDC encaminhou em setembro de 2010
ao Congresso Nacional para subsidiar a análise acerca da questão. Fundamentalmente, as aproximadamente 20 proposições em trâmite sobre o tema discutem a ampliação dos atos de terrorismo já definidos
na legislação brasileira, a inclusão da figura da “apologia ao terrorismo”, assim como a exclusão da ressalva
atualmente contida na lei e voltada a proteger a atuação de movimentos e manifestações sociais. Para a
PFDC, disposições vagas trazidas pelas propostas podem impactar liberdades fundamentais de expressão,
manifestação e protesto. O tema segue em trâmite no Congresso Nacional.

DIREITOS HUMANOS

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

2017 l Recomendações da ONU (ao Poder Executivo)
Em agosto de 2017, com a finalidade de contribuir com consulta pública aberta pelo Ministério dos Direitos Humanos, a PFDC encaminhou nota técnica onde reforçou a necessidade de cumprimento das mais
de 240 recomendações de Estados-membros das ONU para melhorar a situação dos direitos humanos no
Brasil. As sugestões foram resultado do III Ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU), realizado em Genebra, ainda em 5 de maio daquele ano. O documento da PFDC elenca uma série de medidas
que afetam os direitos humanos no país, como a adoção de medidas que irão aumentar a desigualdade, a
precarização e a informalidade no emprego.

2016 l Capacidade civil plena das pessoas com deficiência (ao Congresso Nacional)
A PFDC enviou nota técnica ao Congresso Nacional e ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (Conade) em defesa do reconhecimento da capacidade civil plena das pessoas com deficiência
– conforme determina a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também
as diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), instituída pela Lei Nº 13.146/2015. A nota foi elaborada pelo
Grupo de Trabalho Inclusão da Pessoa com Deficiência para análise das iniciativas legislativas referentes a
alteração da Lei Brasileira de Inclusão no que se refere a capacidade das pessoas com deficiência, em especial o Projeto de Lei nº 757, de 2015. Aprovado em 2018 no Senado, o PL foi encaminhado para a Câmara
dos Deputados onde aguarda apreciação sob o nº PL 11091/2018.

2020 l Plano Mais Brasil (ao Congresso Nacional)
O pacote de medidas apresentadas pelo Governo Federal para alterar o orçamento público – o chamado
Plano Mais Brasil – irá aumentar o grave quadro de desigualdades existentes no país, além de violar garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e também em tratados e convenções
internacionais dos quais o país é signatário. É o que defende a PFDC em Nota Técnica enviada em fevereiro de 2020 ao Congresso Nacional, apontando que pacote composto pelas PECs 186/2019, 187/2019 e
188/2019 representará deterioração na administração pública e na oferta de políticas e serviços na área.
As matérias seguem em tramitação no Congresso.

DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS
2018 l Participação social em marcos normativos (destinatários diversos)
Em 2018, a PFDC lançou a nota técnica sobre “A proteção e reparação de direitos humanos em relação a
atividades empresariais”. O documento foi elaborado a partir de reflexões do Grupo de Trabalho Direitos
Humanos e Empresa enfatizando que a disseminação e implementação dos Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos, inclusive no que diz respeito à adoção de um Plano de Ação Nacional, é positiva, mas deve considerar as diversas críticas que recebe da sociedade civil e da academia. Para a PFDC,
previamente à mobilização de esforços para a elaboração de um Plano de Ação Nacional, no caso do Brasil
é necessário ponderar se a medida é adequada diante do contexto local.

IGUALDADE E NÃO-DISCRIMINAÇÃO RACIAL
2018 l Combate à violência religiosa (ao PGR)
O reconhecimento e valorização das tradições dos povos de matriz africana foram defendidos pela PFDC
em uma nota técnica encaminhada à Procuradoria Geral da República como subsídio ao posicionamento
do MPF no âmbito do julgamento, no Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário 494601. A ação
discutia a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul que autoriza o sacrifício ritual de animais
nos cultos das religiões de matriz africana. Na nota, a PFDC defendeu os direitos fundamentais relacionados à prática ritualística do abate de animais seguindo entendimento já apresentado pelo MPF. Em 2019,
o assunto voltou a ser analisado e, por unanimidade de votos, o STF entendeu que a lei que permite o
sacrifício de animais em ritos religiosos é constitucional.
2019 l Em defesa das cotas (ao Congresso Nacional)
A PFDC, em conjunto com o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, encaminhou, em março de 2019, Nota Técnica ao
Congresso Nacional em defesa da manutenção das cotas raciais para ingresso nas universidades e instituições de ensino técnico. A nota se contrapõe à revogação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), proposta
pelo Projeto de Lei 1443/2019. O documento lembra que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, incorporados ao nosso ordenamento, que expressam a validade de políticas de ação afirmativa
para a promoção da igualdade. Portanto, a ordem jurídica não apenas pode como deve intervir para mitigar as desigualdades advindas da racialização social hierarquizada. Em abril daquele ano, a proposta foi
retirada pela autora e arquivada.

2019 l Sistema de cotas para as pessoas com deficiência (ao Congresso Nacional)
Em Nota Técnica encaminhada em dezembro de 2019 aos parlamentares que irão analisar o Projeto de Lei
6.159/2019, apresentado pelo Poder Executivo, a PFDC defende que a proposta representa grave retrocesso nos direitos sociais historicamente assegurados a pessoas com deficiência e que, por esse motivo, deve
ser rejeitado. O documento, que também foi fruto de estudos do Grupo de Trabalho Inclusão de Pessoas
com Deficiência da PFDC, defende que, a pretexto de regular a instituição do auxílio inclusão previsto na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI), o projeto promove uma série de alterações prejudiciais no sistema de cotas
para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O projeto segue em tramitação no Congresso
Nacional.

EDUCAÇÃO
2016 l Livre manifestação (ao Poder Executivo)
“As ocupações de estabelecimentos de ensino por estudantes devem ser tratadas como um evento político–constitucional, e não um evento criminal, sem prejuízo de apuração, administrativa e criminal, no caso
de eventuais abusos no exercício deste legítimo direito e da prática de ilícitos”. Esse foi o posicionamento
do Grupo de Trabalho Educação, da PFDC, que lançou nota técnica em defesa das ocupações de escolas
públicas enquanto direito constitucional. O documento foi encaminhado ao ministro da Educação, a Universidades e a Institutos Federais de todo o País, além de ter sido enviado a membros do Ministério Público
Federal brasileiro como subsídio para a atuação na área.
2016 l Devido processo legal nas desocupações de escolas em SP (ao PGR)
A PFDC encaminhou ao procurador-geral da República subsídios para parecer do MPF na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 412, sobre a legalidade da dispensa de mandados judiciais na
reintegração de posse de imóveis públicos ocupados por manifestações sociais em São Paulo. Para a PFDC,
o parecer utilizado pelo governo paulista para desocupação de escolas públicas violou preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal da República – entre eles, o princípio da separação dos poderes
e a proteção integral de crianças e adolescentes. A ADPF teve seu seguimento negado em maio de 2107,
antes mesmo de manifestação do PGR)
2020 l Gestão democrática da educação (ao Congresso Nacional)
Em Nota Técnica encaminhada ao Congresso Nacional, a PFDC alerta que a Medida Provisória 914/2019
terá impacto sobre o princípio da gestão democrática da educação, assegurado pela Constituição Federal,
e demandaria um debate que é incompatível com a urgência de tramitação de uma medida provisória. A
MP, editada pelo presidente da República em 24 de dezembro de 2019 para alterar o processo de escolha
dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II, com suposto objetivo de reduzir a judicialização na nomeação de dirigentes e dar mais transparência ao processo pode,
em verdade, por fim a modelo de participação social aplicado há mais de 20 anos, defende o documento
elaborado juntamente com o Grupo de Trabalho Educação em Direitos Humanos da PFDC. Prorrogada, a
Medida seguiu para votação na Câmara dos Deputados em regime de urgência.

LGBTI
2017 l Curso para população trans (aos membros do MPF)
O Grupo de Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos, da PFDC, elaborou nota técnica, em junho de 2017,
sobre a constitucionalidade e a legalidade do curso de extensão PreparaTrans, da Universidade Federal de
Goiás (UFG). A nota atendeu solicitação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Goiás, que
instaurou inquérito civil, a partir de denúncia recebida pela sala de atendimento ao cidadão, denunciando
tratar-se de uma discriminação contra heterossexuais e “outros gêneros que compõem a nossa sociedade”.
Após análise do caso, os membros do GT concluíram que a iniciativa da UFG é constitucional e legal. Após
uma série de diligências, o Inquérito foi arquivado.
2018 l Garantia de identidade de gênero (aos membros do MPF)
Desde dezembro de 2018, passou a ser garantido, no âmbito do Ministério Público da União, o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade
de gênero de cada sujeito. A garantia foi incluída na Portaria PGR/MPU nº 7/2018, que dispõe sobre o uso
do nome social pelas pessoas transgênero no MPU. A inclusão do artigo atende solicitação da PFDC encaminhada às Chefias de Unidades e ao Comitê Gestor de Gênero e Raça e as Comissões de Gênero e Raça
do MPF por meio de nota técnica produzida pelo Grupo de Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos e tem
como premissa garantir um tratamento humanizado e livre de qualquer discriminação aos integrantes do
MPU e usuários dos seus serviços.
2019 l Reconhecimento da identidade de gênero (ao legislativo estadual)
Em nota técnica elaborada pelo GT sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos da PFDC e encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em janeiro de 2019, a PFDC contestou o veto do governador de Santa Catarina ao PL nº 48/2017 e na qual destaca o reconhecimento da identidade de gênero de
travestis e transexuais. O governador justificou o indeferimento como invasão de competência privativa
da União para legislar sobre os direitos civis. Entretanto, para a Procuradoria os legisladores atuaram de
forma constitucional, pois cuidaram de assunto relativo à administração pública estadual. No final de janeiro daquele ano, o governador de Santa Catarina voltou atrás na questão e assinou decreto autorizando
a adoção do nome social no tratamento de cidadãos que buscam os serviços do estado.

MIGRAÇÕES E REFÚGIO
2016 l Política migratória (ao Congresso Nacional)
Em duas ocasiões no ano de 2016, a PFDC, juntamente com o Grupo de Trabalho sobre Migrações do Ministério Público do Trabalho, encaminhou ao Congresso Nacional notas técnicas sobre o Projeto de Lei Nº
2.516/2015 – que propunha a instituição da nova Lei de Migrações no Brasil, em substituição ao Estatuto
do Estrangeiro (Lei Nº 6.815/1980). Nos documentos foi apontada a urgência da revisão completa do Estatuto do Estrangeiro, de modo a incorporar os princípios internacionais de direitos humanos ao tema de migrações, com a uniformização dos procedimentos e o desenvolvimento de ações de apoio aos migrantes
e sua inserção laboral, civil e política no país de sua escolha. A Nova Lei de Migração nº 13.445 finalmente
entrou em vigor em novembro de 2017.
2017 l Nova Lei de Migração (ao Poder Executivo)
Preocupada com a proposta de regulamentação da Lei de Migrações (Lei 13.445/17, levada à consulta pública pela Casa Civil da Presidência da República, a PFDC, em conjunto com a Cáritas de São Paulo, lançou
nota técnica, em novembro de 2017, por entender que o conteúdo apresentava-se, em muitos pontos,
em desconformidade com o texto da Lei aprovada, ora por restringir-lhe, ora por reproduzir
procedimentos cuja práxis tem demonstrado serem potencialmente violadores de direitos. A nota
apresentou suas sugestões como fundamentais para uma adequada transição de regime, permitindo que
se inicie, de fato, o distanciamento das práticas estabelecidas sob o antigo Estatuto do Estrangeiro.

2018 l Política internacional de acolhimento humanitário (ao Congresso Nacional)
A PFDC encaminhou ao Senado Federal uma nota técnica na qual aponta a inconstitucionalidade do Projeto de Lei 408/2018 que busca alterar a Lei nº 9.474/1997, que define mecanismos para a implementação
do Estatuto de Refugiados, bem como a Nova Lei de Migrações, aprovada em 2017, para dificultar o acolhimento de migrantes e refugiados. Em sua justificativa, o projeto defende que a atual política internacional de acolhimento humanitário poderia acarretar um suposto “estado de calamidade” no Brasil, o que
não encontra justificativa inclusive no campo empírico, segundo a PFDC. A proposta segue em trâmite no
Senado.
2020 l Acesso ao serviço público de saúde a migrantes (ao PGR)
Nota Técnica elaborada pelo GT Migrações e Refúgio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
analisa a Lei nº 2.074, de 26 de dezembro de 2019, do município de Boa Vista/RR, que regulamenta o número máximo de atendimentos a migrantes em locais que prestam serviços públicos de saúde, enquanto
ausente o custeio destes por parte do governo federal e/ou instituições internacionais. Na prática, a medida impõe obstáculos à prevenção, diagnósticos e tratamento de migrantes e refugiados, fragilizando a
própria segurança epidemiológica, além de gerar riscos de proliferação descontrolada de moléstias no território nacional e prejuízos à saúde do conjunto da sociedade. O documento serviu de fundamento para
representação enviada pela PFDC ao procurador-geral da República sugerindo que a constitucionalidade
da referida legislação seja questionada junto ao Supremo Tribunal Federal.

MORADIA ADEQUADA
2018 l Regularização fundiária urbana (aos membros do MPF)
As alterações na política de regularização fundiária urbana (Reurb) promovidas pela Lei 13.465/2017 foram
tema de análise do Grupo de Trabalho Direito à Cidade e Moradia Adequada. Em nota técnica, o colegiado
apresentou um panorama dos avanços e dos pontos críticos da nova legislação. O documento busca esclarecer questões relevantes do arcabouço jurídico, conferindo subsídio para a atuação dos membros do
MPF na temática. A análise parte do pressuposto de que o processo de regularização fundiária não deve
ocorrer de modo a fragilizar o direito constitucional à moradia – sobretudo, de pessoas em situação de
vulnerabilidade.
2019 l Em defesa da função social da propriedade (ao Congresso Nacional)
A PFDC encaminhou em outubro de 2019 ao Congresso Nacional uma Nota Técnica em que aponta uma
série de inconstitucionalidades na PEC 80, que propõe reduzir as exigências relativas à função social da
propriedade. A PEC busca alterar os artigos 182 e 186 da Constituição Federal a fim de diminuir os critérios
para que um imóvel urbano ou rural cumpra sua função social. A proposição também altera parâmetros
de desapropriação – medida que passaria a ser condicionada à prévia autorização do poder legislativo ou
de decisão judicial. Na nota, a PFDC enfatiza que o direito à propriedade, tal como concebido na PEC 80,
praticamente inviabiliza o gozo de muitos outros direitos fundamentais, como a dignidade, a moradia, a
saúde e o meio ambiente. Segue em tramitação.

MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO
2019 l Direitos das mulheres (a órgãos diversos)
A PFDC, por meio do Grupo de Trabalho Direitos Sexuais e Reprodutivos, em maio de 2019 encaminhou
Nota Técnica ao Conselho Federal de Medicina solicitando revisão de parecer emitido pelo órgão, a fim
de que fosse editada nova orientação/normativa, apontando a desnecessidade de gestantes, vítimas de
violência sexual, apresentarem Registro de Ocorrência Policial (RO) ou Boletim de Ocorrência (BO) como
requisito necessário à realização dos procedimentos de interrupção de gravidez nos estabelecimentos de
saúde públicos ou privados. A Nota lembrou decisão judicial reconhecendo que a exigência de Boletim de
Ocorrência para a realização de abortamento legal tanto fere as normas jurídicas vigentes no país, quanto
os compromissos internacionais brasileiros e a normativa do Ministério da Saúde. Em junho de 2019, o
CFM informou à PFDC que deliberou pela retirada do parecer de seu portal eletrônico.

PANDEMIA COVID-19

PLURALISMO DE IDEIAS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

2020 l Sistema de freios e contrapesos entre os poderes (ao Congresso Nacional)
Em março de 2020, a PFDC enviou Nota Técnica ao Congresso Nacional com subsídios para análise do
Projeto de Lei nº 791, de 2020 que, alterando a Lei nº 13.979/2020 – que dispôs sobre providências para
enfrentamento da emergência de saúde pública do Covid-19 – cria o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais, relacionados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. O documento alerta que mesmo em situações
de exceção constitucional, tal como no Estado de Defesa ou Estado de Sítio, não se admite a restrição a
direitos fundamentais relacionados com o acesso ao Poder Judiciário, a independência dos magistrados,
a autonomia do Ministério Público e da Defensoria Pública, a preterição do juiz natural e, muito menos, a
mitigação da separação de poderes. O PL segue aguardando votação na Câmara dos Deputados.

2017 l Discussão de gênero em sala de aula (ao Congresso Nacional)
Em março de 2017, a PFDC divulgou nota técnica – também encaminhada ao Congresso Nacional – sobre
um modelo de “notificação extrajudicial” divulgado na Internet que pretendia proibir a discussão sobre assuntos envolvendo gênero e sexualidade nas escolas. Procedimento administrativo instaurado pela PFDC
para analisar o caso identificou que o modelo de notificação foi produzido pelo procurador regional da
República Guilherme Schelb, em atividade privada não apoiada pelo MPF, no âmbito de programa autointitulado “Proteger– Programa Nacional de Prevenção da Violência e Criminalidade Infanto-Juvenil”. Na
nota, a PFDC destaca que o autor da notificação incorreu em um erro básico ao confundir o ensino escolar
com a educação transmitida no âmbito da comunidade e da família.

2020 l Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (ao Congresso Nacional)
Em Nota Técnica conjunta, PFDC e Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPF (2ª CCR) encaminharam Nota Técnica ao Congresso Nacional defendendo a entrada em vigor imediata da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais. O adiamento da vacatio legis da LGPDP, prevista para agosto deste ano até 1º
de janeiro de 2021, com a ressalva de que os artigos relativos às sanções só entrarão em vigor em agosto
de 2021, é um dos problemas apontados pelos órgãos do MPF no Projeto de Lei (Substitutivo) do Senado
Federal – PLS 1179/20, que trata do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de
Direito Privado no período da pandemia da doença do coronavírus-19 (COVID-19). Em abril foi aprovado e
remetido à Câmara dos Deputados, onde aguarda votação.
2020 l Mitigação dos efeitos da pandemia (ao Congresso Nacional)
Em 23 de abril de 2020, para subsidiar a discussão acerca do Projeto de Lei Complementar nº 149/2019,
que trata do auxílio financeiro da União a estados e municípios para mitigar os efeitos da pandemia da
covid-19, a PFDC encaminhou Nota Técnica ao Congresso Nacional. O documento defende a urgência da
aprovação da medida como forma de assegurar o gasto público necessário à garantia dos direitos mais
essenciais no contexto da crise provocada pelo novo coronavírus. A Nota defende que a proposta do PLP
de garantir um patamar mínimo de recursos para os entes subnacionais parece ser o critério mais razoável
numa federação e no enfrentamento à pandemia: toma-se a arrecadação do ano anterior, 2019, e cobre-se,
em 2020, a diferença. Em 2 de maio, o projeto foi considerado prejudicado, em virtude da aprovação de
Substitutivo ao PLP 39/2020 e arquivado no Senado.
Em nota enviada ao Congresso no início de abril de 2020, a PFDC alerta sobre
Em nota enviada ao Congresso no início de abril de 2020, a PFDC alerta sobre impactos sociais da PEC
10/2020, a chamada “PEC do Orçamento de Guerra”. No documento, a Procuradoria destaca que um dos
dispositivos centrais da PEC deixa claro que, mesmo no atual ambiente de devastação provocado pela crise da Covid-19, o sacrifício é suportado quase que exclusivamente por recursos orçamentários destinados
ao investimento social, com muito pequeno impacto naqueles relativos ao serviço da dívida pública. Para
a PFDC, não há opção constitucional possível para lidar com a pandemia senão aquela que potencializa a
igualdade. De autoria do presidente da Câmara dos Deputados, a proposta foi aprovada com alterações
pelos senadores e as mudanças retornaram à Câmara, onde aguardam votação.
2020 I Exploração de patentes em casos de emergência nacional (ao Congresso Nacional)
A proposta de lei que visa autorizar a exploração de produtos protegidos por patente em casos de emergência de saúde pública tem absoluta conformidade com o texto da Constituição Federal de 1988, bem
como com parâmetros internacionais na área. O entendimento da PFDC e foi apresentado em uma Nota
Técnica enviada em 7 de maio de 2020 ao Congresso Nacional para subsidiar os parlamentares na análise
do Projeto de Lei 1462/20, em trâmite na Câmara dos Deputados. “O direito fundamental não é do inventor, que tem apenas direitos de natureza patrimonial, mas sim da coletividade, a um desenvolvimento
tecnológico que venha ao encontro de suas reais necessidades”, destacou a nota.

2016 l Lei da Mordaça (ao PGR)
Em 2016, a PFDC elaborou nota técnica na qual fundamenta a inconstitucionalidade da Lei Nº 7800/2016
– que institui o programa “Escola Livre” no sistema estadual de ensino de Alagoas, a fim de subsidiar o
entendimento do procurador-geral da República na matéria. Em consonância com as informações encaminhadas pela PFDC, o procurador-geral defendeu em parecer apresentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5537 que a legislação alagoana afronta os princípios constitucionais de educação democrática e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como a liberdade de consciência
dos estudantes Em março de 2017, o Supremo decidiu em liminar pela suspensão da Lei. A ação segue em
tramitação.
2016 l Laicidade do Estado (ao Congresso Nacional)
A fim de subsidiar a análise de proposições legislativas correlatas ao projeto Escola Sem Partido, a PFDC
encaminhou, em 2016, Notas Técnicas ao Congresso Nacional apontando inconstitucionalidades das medidas. Para o órgão do MPF, o Projeto de Lei 867/2015, que inclui o Programa Escola sem Partido entre as
diretrizes e bases da educação nacional, fere o pleno desenvolvimento das pessoas e a sua capacitação
para o exercício da cidadania. Já o Projeto de Lei do Senado nº 193/2016, revela o inconformismo com a
vitória das diversas lutas emancipatórias no processo constituinte e a formatação de uma sociedade que
deve estar aberta a múltiplas e diferentes visões de mundo. O PLS 193 foi encerrado a pedido do autor e
outros PLs seguem em tramitação com a mesma matéria.

PREVENÇÃO À TORTURA
2019 l Proibição universal e absoluta da prática de tortura (ao Congresso Nacional)
PLs que alteram a Lei de Tortura contrariam a Constituição, tratados internacionais e o Código Penal, apontou a PFDC em Nota Técnica encaminhada ao Congresso Nacional em novembro de 2019. Uma das propostas defende que a perda de exercício da função pública passe a ser facultativa e que incida apenas nas
hipóteses de condenação superior a quatro anos de prisão, diferentemente do que dispõe atualmente a
Lei de Combate à Tortura, ao estabelecer que a perda de cargo público para quem comete essa prática é
automática e aplicável a qualquer condenação. A Nota reforça que a proibição da prática de tortura tem
dimensão universal e absoluta, lastreada no reconhecimento de que qualquer tipo de tortura não apenas
desumaniza as vítimas, como também aqueles que cometem esses atos. As propostas seguem em tramitação.
2019 l Prevenção e combate à tortura (ao legislativo estadual)
Um conjunto de argumentos foi encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo, em janeiro de 2019,
em apoio à criação do Comitê e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O governador,
para justificar seu veto ao Projeto de Lei nº 1.257, apontou possível extrapolação de competência do legislativo local e de limites constitucionais para a atuação dos órgãos. No entanto, a PFDC chamou a atenção
para o fato de que o combate à tortura é um imperativo que alcança os três Poderes indistintamente,
sendo necessárias as mais amplas articulações em torno do enfrentamento ao problema. Após o veto, o
projeto retornou à Casa Legislativa para nova votação, onde segue tramitando.

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2016 l Assistência a estrangeiros (ao PGR)
A PFDC encaminhou ao procurador-geral da República nota técnica que trata da concessão, a estrangeiros, do Benefício Assistencial de Prestação Continuada (Lei Nº 8.742/1993). O documento buscou subsidiar
parecer a ser apresentado pelo MPF em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. No texto, a PFDC
apontou como inconstitucional a negativa de concessão de assistência social aos estrangeiros idosos ou
com deficiência que não tenham condições de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. Em abril de 2017, o STF decidiu que os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência
social, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais, contando com manifestação favorável do
PGR.
2017 l Impactos sociais da reforma da Previdência (ao Congresso Nacional)
Para destacar os prejuízos sociais provocados pela reforma da Previdência e da Assistência Social, a PFDC
encaminhou em março de 2017 ao Congresso Nacional nota técnica sobre a PEC 287/2016. O documento
apresentou uma análise detalhada das principais alterações sugeridas pela PEC da Previdência, destacando as violações constitucionais presentes e a possibilidade de questionamentos judiciais em razão do nítido retrocesso legislativo que a Proposta representa. A nota apontou problemas em pontos da PEC que
violam o princípio da proteção aos idosos e o objetivo constitucional de erradicar a pobreza e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.
2019 l Irregularidades na concessão de benefícios previdenciários (ao Congresso Nacional)
Em abril de 2019, a PFDC, juntamente com os membros do GT sobre Previdência e Assistência Social,
encaminhou Nota Técnica ao Congresso Nacional alertando que a Medida Provisória 871/2019 – ao dispor sobre o enfrentamento de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais
– violava frontalmente diversos direitos fundamentais, afastando a ordem de bem-estar e justiça social
estabelecidos pela Constituição em seu sistema de seguridade social. A pretexto de combater fraudes
em benefícios mantidos pelo INSS, o texto da MP buscaria, primordialmente, maximizar a economia aos
cofres públicos, colocando em risco até mesmo pedidos que preenchem os requisitos legais. A Medida foi
convertida na Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, mantendo-se o foco na apuração de irregularidades.
2019 l Reforma da previdência (ao Congresso Nacional)
A PFDC encaminhou, em maio de 2019, Nota Técnica ao Congresso Nacional para subsidiar análise da PEC
6/2019. No documento, a Procuradoria foi taxativa ao afirmar a inconstitucionalidade da proposta que pretendia alterar o sistema previdenciário no Brasil. De acordo com o órgão, o estabelecimento de um novo
regime com base em um modelo de capitalização altera o princípio da solidariedade estabelecido como
núcleo central da Constituição Federal de 1988. Para a Procuradoria, a capitalização, sob a forma de poupança individual, como regime substitutivo ao de repartição, aumenta a desigualdade de renda e gênero,
na contramão do grande investimento constitucional na redução das desigualdades e discriminações de
todos os tipos. A PEC foi aprovada na forma da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019.

SAÚDE
2016 l Garantia do acesso à saúde (ao PGR)
A PFDC encaminhou ao procurador-geral nota técnica sobre a Lei Nº 13.097/2015, que alterou dispositivos
da Lei Nº 8.080/1990 para fazer constar a possibilidade de participação irrestrita de empresas ou de capital
estrangeiro nos serviços de assistência à saúde no Brasil. A constitucionalidade da legislação foi questiona-

da em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADINº 5435) apresentada ao Supremo Tribunal Federal.
Assinada pelo Grupo de Trabalho Saúde, a nota técnica ressaltou que a referida legislação traz impactos
diretos à garantia do acesso à saúde e que a participação ativa dos atores sociais na definição de políticas
e decisões de gestão na área constitui importante mecanismo para estabelecer uma corresponsabilidade
entre a sociedade e o Estado. A ação segue aguardando julgamento.
2017 l Plano de Saúde Acessível (ao Poder Executivo)
A PFDC lançou nota técnica, em março de 2017, na qual se manifestou contrariamente à proposta de “Plano de Saúde Acessível”, elaborada pelo Ministério da Saúde e encaminhada à Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). A proposta buscou oferecer planos de saúde com preços mais baixos e com menor
cobertura com o propósito de desonerar o sistema público de saúde de uma parcela dos serviços que
atualmente presta, que passariam a ser ofertados pelo setor privado. Para a PFDC, no entanto, a proposta
promove uma substituição do conceito de saúde como direito, pelo conceito de saúde como bem – sujeito, portanto, ao regime da exploração econômica pelos agentes de mercado”.
2019 l Síndrome do Zika Vírus e Benefício de Prestação Continuada (ao Congresso Nacional)
Em Nota Técnica encaminhada ao Congresso Nacional em outubro de 2019, a PFDC defendeu que a Medida Provisória 894/2019 – ao prever a concessão de pensão especial, de caráter indenizatório, às crianças
acometidas pela microcefalia decorrente do Zika – não traria isonomia no tratamento a meninas e meninos atingidos pela Síndrome do Zika Vírus no país, além de privar suas famílias do efetivo acesso à justiça,
entre outras inconstitucionalidades. Ao admitir a importância inegável da pensão vitalícia estabelecida
pela MP, a PFDC destacou que a proposta falha ao deixar de fora todos os demais casos de crianças vítimas
da Síndrome do Zika Vírus que adquiriram outros agravos severos – tais como a hidrocefalia e convulsões.
Ao ser aprovada na forma da Lei 13.985, de 7 de abril de 2020, a legislação ampliou o alcance do Benefício
de Prestação Continuada (BPC) para crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus.

SAÚDE MENTAL
2017 l Reforma psiquiátrica antimanicomial (ao Poder Executivo)
O Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, governadores e gestores da área
de saúde e do sistema penitenciário dos 26 estados e do Distrito Federal receberam nota técnica da PFDC,
em maio de 2017, acerca das diretrizes legais que devem orientar as políticas públicas destinadas a pessoas com transtorno mental. O documento reafirma a necessidade da implementação da reforma psiquiátrica antimanicomial no Brasil e a adoção, conforme explicita a Lei Nº 10.216/2001, de políticas públicas
voltadas à inclusão dessa população por meio de atendimento que priorize a inclusão e a autonomia.
2019 l Política nacional de saúde mental (ao Poder Executivo)
Como parte dos esforços de apontar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da atual política de saúde
mental no Brasil, a PFDC elaborou nota técnica afirmando que as alterações promovidas na área violam
preceitos e garantias estabelecidos pela Lei da Reforma Psiquiátrica (10.216/2001), pela Lei Brasileira de
Inclusão (13.146/2015) e pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. No documento
enviado aos ministros da Saúde, da Justiça e da Segurança e Cidadania e no qual solicitou a revogação de
uma série de normas, a Procuradoria destacou que a atual política busca retomar a lógica ultrapassada da
institucionalização, violando direitos como liberdade, vida em comunidade e inclusão.

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL
2016 l Competência da Justiça Militar (ao Congresso Nacional)
Em conjunto com a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Criminal) e a 7ª Câmara de Coordenação
e Revisão do MPF (Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional), a PFDC encaminhou ao Congresso Nacional nota técnica para subsidiar a análise do Projeto de Lei Nº 44/2016, que pretende transferir
à Justiça Militar a competência para julgar crime de homicídio praticado por militares das Forças Armadas
contra civis. Os órgãos dos MPF ressaltaram que a proposta viola o princípio do juiz natural, previsto na
Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em outubro de 2017 o PL foi
convertido na Lei No 13.491, de 13 de outubro de 2017.
2017 l Foro diferenciado a militares envolvidos em morte de civis (ao Congresso Nacional)
A PFDC, a Câmara Criminal do MPF (2ª CCR) e a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema
Prisional do MPF (7ª CCR) encaminharam ao Congresso Nacional, em agosto de 2017, nota técnica na qual
apontam inconstitucionalidades no Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 44/2016. O projeto altera o Código
Penal Militar e retira da competência da Justiça comum crimes “dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civis” quando praticados no “cumprimento de atribuições que lhe forem
estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa”, na contramão do sistema de justiça previsto pela Constituição Federal brasileira, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU,
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O projeto
foi provado na forma da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, ampliando os crimes de natureza militar.
2018 l Intervenção federal no Rio de Janeiro
A PFDC e a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Criminal) lançaram, em 20 de fevereiro de 2018,
nota técnica conjunta acerca do Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro, que instituiu a intervenção federal no
estado do Rio de Janeiro. A nota esclarece que a intervenção é um mecanismo clássico do federalismo e
que conta com disciplina expressa na Constituição Federal. Para a PFDC e a 2ª CCR, o decreto presidencial
que estabeleceu a intervenção federal no Rio de Janeiro é marcado, entretanto, por vícios que, se não sanados, poderiam resultar em graves violações à ordem constitucional e, sobretudo, aos direitos humanos.
2019 l Limites no exercício da legítima defesa (ao Congresso Nacional)
Em setembro de 2019, Nota Técnica da PFDC foi encaminhada ao Congresso Nacional para subsidiar análise da PEC 100/19, que tramita na Câmara dos Deputados. Para a Procuradoria, a PEC que busca introduzir
como direito fundamental o “exercício da legítima defesa e os meios a tanto necessários” é inconstitucional
e fere o próprio regime de direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição brasileira, que não traz
a “autodefesa” no rol dos chamados direitos fundamentais, visto que o uso da força legítima é um atributo
do Estado – a quem compete, também com exclusividade, a defesa do direito à vida. “Não haveria, portanto, ideia mais antagônica à noção de solidariedade do que de uma sociedade de medo, de desconfiança
e uso da força generalizados”, apontou a Procuradoria ao ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já tem
entendimento pacificado de que a compatibilidade de novas normas com o texto constitucional depende
de sua adequação com o sentido geral da Constituição. Proposta segue em trâmite.
2019 l Posse, comercialização e porte de armas e munições (ao Congresso Nacional)
Em 2019, a PFDC, também em conjunto com a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial do MPF,
encaminhou cinco notas técnicas ao Congresso Nacional e à Procuradoria Geral da República com argumentos contrários aos subsequentes decretos publicados pelo governo federal, e ao Projeto de Lei nº
3723/2019, que buscam alterar de forma inconstitucional e ilegal a política pública brasileira de desar-

mamento. As medidas propostas atentam contra uma série de princípios estabelecidos pela Constituição
Federal, entre eles os da legalidade estrita (art. 5º), da separação de poderes (art. 2º ), da solidariedade (art.
3º) e do devido processo legal substantivo (art. 5º) – além de afrontar o direito fundamental à segurança,
consagrado nas dimensões individual e coletiva pela Carta Magna. Primeiramente, os órgãos do MPF alertaram para uma situação próxima a um caos normativo e de uma grande insegurança jurídica. “Os atritos
são tantos e tão profundos que se revela a total inconstitucionalidade dos decretos emitidos, os quais
não disfarçam o propósito de alterar a política pública de desarmamento aprovada na mencionada lei.
Ao assim agir, o Poder Executivo atenta contra os princípios da legalidade e da separação dos poderes.”
reforçam os textos. Sobre o PL, os órgãos alertaram que a nova legislação, se aprovada, significará o fim
do Estatuto do Desarmamento. “Trata-se de um novo Estatuto para armar a população, com os riscos de
aumento exponencial da violência letal por arma de fogo no país”, destacaram. Após aprovação do PL na
Câmara, PFDC e 7ª CCR encaminharam mais uma Nota Técnica, em dezembro de 2019, ao Senado, onde
segue aguardando por votação.
2019 l Uso abusivo e arbitrário da violência (ao Congresso Nacional)
O Projeto de Lei 6.125/2019, apresentado pela Presidência da República ao Congresso Nacional, instituirá
um regime de impunidade para crimes praticados por militares ou policiais em atividades de Garantia da
Lei da Ordem (GLO). O alerta é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da Câmara de Controle
Externo da Atividade Policial e de Sistema Prisional (7CCR), em Nota Técnica encaminhada ao Congresso
Nacional em novembro de 2019. “Há uma autorização implícita, mas efetiva, para que as forças de repressão possam, sob o manto de uma operação de GLO, fazer uso abusivo e arbitrário da violência”, defendeu
o documento. Segue em trâmite na Câmara dos Deputados.
2019 l Excludente de ilicitude e o direito à vida (ao Congresso Nacional)
É absolutamente incompatível com o regime republicano que a norma geral de excludente de ilicitude
do Código Penal seja superada por outra que institui privilégios para agentes militares. Este é o posicionamento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da Câmara de Controle Externo da Atividade
Policial e de Sistema Prisional, que em dezembro de 2019 encaminharam subsídios aos parlamentares que
irão analisar o Projeto de Lei 9.432/2017. A proposta legislativa pretende alterar o Código Penal Militar
(Decreto-lei 1.001/1969), de modo a torná-lo compatível com a Constituição Federal de 1988, a legislação
penal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito do tema. A proposta aguarda votação na Câmara.
2019 l Princípios da proporcionalidade e igualdade na política de enfrentamento à criminalidade
(ao Congresso Nacional)
O Projeto de Lei 4535/2016 – que dispõe sobre a criação de um cadastro nacional específico para listar condenados pelo crime de homicídio de policiais – viola os princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, além de inadequado enquanto medida voltada à segurança pública. O entendimento da
PFDC, em conjunto com a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional (7CCR), foi
encaminhado por meio de Nota Técnica ao Congresso Nacional, em outubro de 2019. O texto destaca que
as causas da violência contra policiais têm raízes mais profundas e se relacionam com a própria política de
enfrentamento à criminalidade. Instituir novas formas de repressão baseadas na definição de inimigos da
polícia serviria mais para alimentar o processo de violência do que para inibi-lo, enfatiza a nota. A proposta
segue tramitando na Câmara dos Deputados.

