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Apresentação

Assumir a gestão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) já seria um grande desafio em um ano sem pandemia. Com

Mesmo à distância, por meio das tecnologias digitais, definimos, em conjunto
com os membros do Ministério Público Federal (MPF), os temas prioritários de
atuação; convocamos membros do Ministério Público (MP) brasileiro para compor o Sistema PFDC; elaboramos notas públicas nos posicionando em temas
caros à sociedade brasileira, como a democracia, a reforma agrária e o combate
ao racismo e à homofobia.
Além disso, não pude deixar de verificar pessoalmente as condições, no
extremo sul da Bahia, dos assentados rurais em conflito com o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); em Roraima, dos migrantes
venezuelanos atendidos pela Operação Acolhida; em Maceió, dos moradores
afetados diretamente pela exploração de sal-gema pela empresa petroquímica
Braskem; em Curitiba, dos cidadãos em situação de rua contemplados pelo
Projeto Moradia Primeiro.

Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR

a covid-19, esse desafio se tornou ainda maior. Em 25 de maio de 2020, tomei posse como procurador federal dos Direitos do Cidadão.
Os primeiros meses foram totalmente dedicados à reorganização interna da equipe e dos processos de trabalho, ao saneamento de
procedimentos e documentação, à reestruturação dos grupos de trabalho (GTs) e relatorias temáticas (RTs), à construção do planejamento
temático da PFDC e ao fortalecimento do diálogo com todos os nossos interlocutores, sempre prezando pelo distanciamento social
imposto pelo coronavírus.

Finalmente, terminamos o ano com a apresentação dos planos de ação pelos GTs e RTs. Este relatório retrata o esforço de toda a equipe
PFDC, de junho a dezembro de 2020, em aperfeiçoar o modo de trabalho e dar transparência aos rumos traçados para os próximos dois
anos.
Carlos Alberto Vilhena
Subprocurador-geral da República
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão
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INTRODUÇÃO

Em 25 de maio de 2020, uma nova gestão iniciou-se na Procuradoria

Neste relatório, o leitor conhecerá as atividades destinadas à
estruturação das temáticas e da composição dos GTs e RTs, que
subsidiam, com análises técnicas, a atuação do procurador federal dos
Direitos do Cidadão. O leitor verificará ainda o trabalho desenvolvido
para elaboração do novo Planejamento Temático da PFDC 2020-2022,
bem como outras ações promovidas na defesa da democracia e de
direitos.
Foram várias iniciativas desenvolvidas para o fortalecimento da rede
nacional de defesa dos direitos humanos – o chamado Sistema PFDC,
cujo propósito é unir membros do Ministério Público brasileiro em um trabalho articulado destinado à construção de uma
sociedade mais livre, justa e solidária. As principais atividades de 2020 estão contempladas na linha do tempo deste relatório.
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Imagem: Amparo Ryburn

Federal dos Direitos do Cidadão – órgão do Ministério Público Federal
– que tem como função proteger os direitos humanos consagrados
na Constituição Federal e em Tratados Internacionais. Carlos
Alberto Vilhena foi designado, em abril de 2020, pelo procuradorgeral da República, com aprovação unânime pelo Conselho Superior
do Ministério Público Federal (CSMPF), para exercer o cargo de
procurador federal dos Direitos do Cidadão no biênio 2020-2022. Como
ombudsman nacional, atuou extrajudicialmente, de ofício ou mediante
representação, encaminhando dezenas de pedidos de esclarecimentos
a autoridades públicas, bem como ofícios solicitando apurações de
fatos que sinalizavam possíveis ameaças a direitos constitucionais dos
brasileiros.

1 CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO TEMÁTICO BIÊNIO 2020-2022

Paralelamente às análises de representações, de pedidos de informação e às produções
de notas técnicas e públicas, a PFDC envidou esforços para a estruturação das
temáticas, diretrizes, composições e ações prioritárias dos seus GTs e suas
RTs. Apenas dez dias após a posse do novo procurador federal dos Direitos do
Cidadão, uma consulta nacional foi aberta para dar início à elaboração do
Planejamento Temático biênio 2020-2022.
Esse instrumento de gestão visa alinhar a estratégia de atuação nas
diversas áreas temáticas da PFDC a partir da experiência e do contexto
de atuação dos procuradores regionais dos Direitos do Cidadão (PRDCs)
e dos representantes dos Núcleos de Apoio Operacional (Naops).
Cada membro teve a oportunidade de apresentar sugestões de temas
prioritários, bem como as justificativas, as diretrizes e as ações estratégicas
para viabilizar a atuação indicada. Os procuradores puderam contribuir no
período de 5 a 22 de junho.

A seguir, o leitor pode conhecer as diretrizes, composições e principais ações
definidas por cada GT e RT.
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Imagem: Stock Photos

Em 14 de agosto, foi publicada a Portaria PFDC/MPF nº 8, de 2020, com temas
e diretrizes para a atuação dos GTs e RTs criados para auxiliar o trabalho do
procurador federal dos Direitos do Cidadão. Em 20 de agosto, ocorreu a primeira
reunião dos coordenadores dos GTs, o que deu início oficialmente às atividades do
Sistema PFDC para o biênio 2020/2022. Os grupos tiveram 120 dias para a elaboração
de um plano de ação com suas respectivas metas.

PESSOAS
Campanha

POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA

POPULAÇÃO LGBTI+ Liberdade de
Direito à
ALIMENTAÇÃO idosos EXPRESSÃO

EU SOU RESPEITO
MIGRANTES E Inclusão de saúde mental CRIANÇAS E
REFUGIADOS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ADOLESCENTES
sumário
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Imagem: Cristine Maia/PFDC

TRÁFICO DE

de direitos

conflitos
AGRÁRIOS

Enfrentamento do

escravo

Combate ao

diálogos TRabalho

DA CIDADANIA

proteção

DIVERSIDADE
RELIGIOSA

solução de

ENCONTROS

paz EDUCAÇÃO

VIOLÊNCIA SEXUAL

Proteção da

TRANSPARÊNCIA DEMOCRACIA

A VÍTIMAS de

combate À TORTURA
À VIOLÊNCIA POLICIAL
E AO DISCURSO DE ÓDIO

RESPEITO

Tratamento profilático

Responsabilização de EMPRESAS prevenção
que atuaram na DITADURA

1.1 TEMÁTICAS DE ATUAÇÃO

1.2 PLANEJAMENTO TEMÁTICO BIÊNIO 2020-2022
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO PARA

RESULTADOS
O que

O que

O que

QUEREMOS

FIZEMOS

FAREMOS

Fortalecimento do sistema PFDC

Saneamento e/ou arquivamento
de procedimentos e documentos
pendentes

Análise das respostas aos pedidos
de informação e solicitação das
providências cabíveis

Reorganização dos GTs e RTs

Entrega de painéis facilitadores de
tomadas de decisão (dashboards)

Utilização das tecnologias digitais
para potencializar resultados
Atuação de modo estratégico na
proteção dos direitos humanos
Interlocução interinstitucional
Parcerias com organismos
internacionais na defesa de
direitos humanos
Atuação preventiva
Atuação de forma integrada e
coordenada na defesa de direitos
humanos

Elaboração dos planos de ação
dos GTs e RTs
Criação de boletins informativos
para os públicos interno e externo
Solicitações de pedidos de
informação a instituições
públicas
Reuniões com representantes de
movimentos sociais e da
sociedade civil
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Cursos de capacitação para
membros e servidores
Publicação de artigos sobre todas
as temáticas dos GTs e RTs
Parcerias estratégicas
Interlocuções necessárias à defesa
de direitos ameaçados

1.3 GRUPOS DE TRABALHO E RELATORIAS TEMÁTICAS
Quadro 1 - Comparativo entre os GTs e RTs 2016-2020 e 2020-2022

2020-2022

Enfrentamento e prevenção do racismo

(Assuntos relacionados são tratados também pelo GT11)

Reforma agrária
Prevenção e combate à tortura
Migração e refúgio
Educação e direitos humanos
Inclusão de pessoas com deﬁciência
Direito à memória e à verdade
Direitos sexuais e reprodutivos

(Assuntos relacionados serão tratados também pelo GT9)

Criança e adolescente
Direito à cidade e à moradia adequada
Previdência e assistência social
Comunicação social

(Classiﬁcação indicativa foi incorporada pelo GT9)

Saúde mental
Direitos humanos e empresas
Saúde

GT1. Combate ao racismo e promoção da igualdade racial
GT2. Reforma agrária e conﬂitos fundiários
GT3. Prevenção e combate à tortura
GT4. Migração e refúgio
GT5. Educação e direitos humanos
GT6. Pessoas com deﬁciência
GT7. Memória e verdade
GT8. População LGBTI+: proteção de direitos
GT9. Mulher, criança, adolescente e idoso: proteção de direitos
GT10. Seguridade social e população em situação de rua
GT11. Liberdades: consciência, crença e expressão
GT12. Saúde mental
GT13. Direitos humanos e empresas
Incorporado aos GT1, GT6, GT8, GT9, GT10 e GT12 e à RT2
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Foto: Diego Cervo/Stockphotos

2016-2020

Grupos de Trabalho e Relatorias Temáticas

Os treze GTs e duas RTs definidos, em 2020, contemplaram

A análise dos relatórios entregues e as contribuições feitas
na consulta pública resultaram na reestruturação dos GTs.
Eles foram definidos a partir da reflexão de experiências
anteriores e da colaboração ativa dos integrantes do
Sistema PFDC, mantendo, fortalecendo e interconectando
temáticas no intuito de dar mais resolutividade à atuação
do MPF na defesa dos direitos fundamentais. A construção
de planos de ação teve como intuito dar mais transparência
aos resultados visados, permitindo que todos acompanhem
e estejam unidos em torno de objetivos claros.

todas as temáticas que vinham sendo trabalhadas nos anos
anteriores, de maneira direta ou indireta. O mais importante é
que fez emergir novos temas relevantes para a sociedade, como
a população LGBTI+, a mulher, o idoso e a população em situação
de rua, os medicamentos de alto custo e o tráfico de pessoas.

Foto: Fotos Públicas

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Os GTs tinham sido extintos em decorrência do término da
gestão anterior – Portaria PFDC/MPF nº 28, de 2018. Como
parte do diagnóstico inicial, o procurador federal dos Direitos
do Cidadão expediu ofícios com a finalidade de analisar as
principais entregas e os resultados realizados pelos grupos e
iniciar a definição de novos.
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1.4 OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS
Conheça a composição, os objetivos e os resultados esperados dos GTs e RTs:

Grupo de Trabalho

Objetivos

GT1. Combate ao racismo e
promoção da igualdade racial

Resultados esperados

Verificar os avanços das
cotas raciais e comissões em
universidades e concursos
públicos.

Elaboração de manuais de atuação para fins de implementação das
comissões.
Interlocução com o Congresso Nacional para atuar em favor da renovação dos
prazos do art. 6 da Lei nº 12.990, de 2014, e do art. 7 da Lei nº 12.711, de 2012.

Fomentar a inclusão no
currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade
da temática “História e
Cultura Afro-brasileira”
(Implementação da Lei nº
10.639, de 2003, e da Lei nº
11.645, de 2008).

Cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a PFDC
e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), de 2018, para garantir que os conteúdos estejam na prova do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Incentivo à criação de disciplina de formação de professores para a
capacitação no ensino da temática “História e cultura afro-brasileira” na
grade acadêmica de cursos de licenciatura e bacharelado.
Interlocução com escolas de polícias sobre a realização de cursos de
aperfeiçoamento sobre o genocídio da população negra.
Capacitação dos agentes policiais quanto ao genocídio da população
negra para erradicar o chamado “auto de resistência” e apoio na resolução
de casos paradigmáticos.

Foto: Diego Cervo/Stockphotos

Enfrentar o genocídio da
população negra.

Estruturação do Fórum Permanente de Combate à Intolerância Religiosa.
Promoção de ações para o impulsionamento ao Projeto de Lei (PL)
nº 3.346, de 2019, em trâmite no Congresso Nacional que versa sobre
liberdade religiosa no âmbito do trabalho.

Promover a liberdade religiosa
das religiões de matriz
africana.

Integrantes – GT1
Geisa de Assis Rodrigues, PRR 3ª Região • Lívia Maria Santana e Sant’anna Vaz, MP-BA • Marco Antonio Delfino de Almeida, PRM-Dourados-MS • Onésio Soares Amaral, PRM-Uberlândia-MG • Paulo de Tarso Moreira Oliveira, PRMItaituba-PA • Roberta Rosa Ribeiro, MP-RJ • Silvana da Silva, PRT 3ª Região • Walter Claudius Rothenburg, PRR 3ª Região
sumário
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Objetivos e Resultados Esperados

Grupo de Trabalho

Resultados esperados

Acelerar os processos de
aquisição para reforma agrária.

Retomada das atividades de vistorias em processos de aquisição
já em andamento.

Diminuir a violência no campo.

Promoção de ação coordenada contra a grilagem em terras
públicas na Amazônia Legal para prevenir conflitos agrários.

Foto: Portal RCIA Araraquara e região

GT2. Reforma Agrária e
Conflitos Fundiários

Objetivos

Integrantes – GT2
Júlio José Araujo Junior, PRM-São João de Meriti-RJ • Marcia Brandão Zollinger, PR-DF • Matheus de Andrade Bueno, PRM-Altamira-PA • Raphael Luis Pereira Bevilaqua, PR-RO • Sadi Flores Machado, PRM-Marabá-PA
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Grupo de Trabalho

GT3. Prevenção
e combate à tortura

Objetivos

Resultados esperados

Fortalecer o Sistema Nacional
de Prevenção e Combate à
Tortura (SNPCT).

Aprimoramento dos Mecanismos Estaduais de Prevenção e
Combate à Tortura (MEPCTs) existentes e criação de novos.

Foto: José Cruz - EBC

Foto: Sara Fremberg em memoriaeverdade.com

Fomento das ferramentas de articulação e cooperação, bem
como soluções de fortalecimento do SNPCT.

Integrantes – GT3
Gabriel Dalla Favera de Oliveira, PRM-Itaituba-PA • Helder Magno da Silva, PR-MG • João Ricardo da Silva Ferrari, PRR2ª Região (até 13-10) • Paula Cristine Bellotti, PRM-Itaperuna-RJ • Vinícius Alexandre Fortes de Barros,
PRM-Juína-MT
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Objetivos e Resultados Esperados

Grupo de Trabalho

Foto: pixabay.com

GT4. Migração e refúgio

Objetivos

Resultados esperados

Elaborar notas técnicas e plano
estratégico nas esferas judicial e
extrajudicial.

Ratificação da convenção internacional sobre a proteção dos
direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das
suas famílias.
Elaboração de nota técnica sobre o Decreto 9.199/17.
Verificação da atuação do MPF e do MPT nas diversas instâncias
em relação à Portaria MJ nº 87, de 2020, e em relação ao Conselho
Nacional de Imigração (CNIg).
Proposição de revogação/alteração do art. 17 da Lei 6.019 de 1974.

Elaborar relatório e proposta de
atuação à PFDC com base no
acompanhamento e avaliação
de políticas públicas existentes.

Acompanhamento e monitoramento da continuidade da
Operação Acolhida.
Interlocução para retorno do MPF ao Comitê Nacional para os
Refugiados (Conare) na condição de observador.
Acompanhamento das medidas (materiais e humanas) adotadas
para combater a mora administrativa das solicitações de refúgio.
Investigação e acompanhamento das políticas públicas de
assistência social, bem como das estratégias de acolhimento e
sua adequação às tradições das etnias migrantes.
Elaboração de nota técnica sobre medidas de igualdade, como a
equivalência de diplomas e exercício profissional.
Elaboração de banco de dados de migração da PFDC.

Realizar capacitações sobre
a mobilidade internacional
humana (cursos, aproximação
com a sociedade civil).

Realização de workshops, cursos de capacitação e outros eventos
para treinamento dos agentes envolvidos no processo de
migração.

Integrantes – GT4
Alisson Marugal, PR-RR (a partir de 13/10) • André de Carvalho Ramos, PRR 3ª Região • Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, PRT 9ª Região • Cristina Nascimento de Melo, PRM-Guarulhos-SP • Michèle Diz y Gil Corbi, PR-AM
• Nilce Cunha Rodrigues, PR-CE
sumário
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Grupo de Trabalho

Objetivos

Resultados esperados

GT5. Educação e direitos humanos

Acompanhar as eleições nas universidades
federais e institutos federais de educação.

Apoio à nomeação e posse do reitor eleito pela
comunidade acadêmica.

Debater as ações voltadas à educação em
tempos de pandemia.

Elaboração de uma nota técnica sobre impacto da
pandemia nas comunidades vulneráveis.

Acompanhar a política de bolsas de
pesquisa científica da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).

Revisão da Portaria MEC/Capes nº 34, de 2020,
que dispõe sobre as condições para fomento
a cursos de pós-graduação stricto sensu pela
diretoria de programas e bolsas no país da Capes.

Acompanhar o Enem.

Articulação com Inep para renovação do TAC
firmado com a PFDC.

Acompanhar edição de leis envolvendo
proibição de conteúdos escolares
relacionados a gênero e educação sexual.

Não promulgação de leis estaduais e municipais
que tenham por objetivo a proibição de
discussões a respeito de gênero e sexualidade nas
escolas.

Elaborar TAC com as polícias militares e
secretarias de educação.

Realização de ação coordenada.
Elaboração de recomendação e TAC a fim de
revisar normas sobre regimento interno das
escolas militarizadas.

Integrantes – GT5
Emanuel de Melo Ferreira, PRM-Mossoró-RN • Felipe de Moura Palha e Silva, PR-PA • Igor Miranda da Silva, PRM-Guarulhos-SP • José Ricardo Custódio de Melo Junior, PRM-Tucuruí-PA • Marília Siqueira da Costa, PRMGuanambi-BA • Sandoval Alves da Silva, PRT-8ª Região (a partir de 13/10) • Sandra Soares de Pontes, MP-MA
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Objetivos e Resultados Esperados

Grupo de Trabalho

Objetivos

Resultados esperados
Aplicação da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência
(PCD), Lei nº 8.213, de 1991, e da Lei de Cotas na Educação,
Lei nº 12.711, de 2012, com a inclusão de deficientes tanto
na educação quanto no trabalho, em atendimento às
Convenções nº 111 e nº 159, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT).

Fomentar a inclusão das pessoas
com deficiência no mercado de
trabalho e em escolas técnicas e
universidades federais.

Foto: Andriy Popov /Stock Photos

Foto: www.98fmcuritiba.com.br

GT6. Pessoas com deficiência

Levantamento e acompanhamento de TACs sobre
acessibilidade e cumprimento de cotas em instituições
bancárias, bem como sobre livros acessíveis.

Levantamento nas universidades federais e nos institutos
federais da efetiva implementação dos núcleos de educação
inclusiva.

Integrantes – GT6
Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais, PR-RN • Felipe Fritz Braga, PR-DF • Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, PRM-Rio Verde e Jataí-GO • Lutiana Nacur Lorentz, PRT 3ª Região • Raphael Otávio Bueno Santos, PRM-ApucaranaPR • Tales Alves Paranahiba, MP-PR (a partir de 13/10)
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Grupo de Trabalho

Foto: Comissão da verdade do Estado de São Paulo

GT7. Memória e verdade

Objetivos

Resultados esperados

Identificar crianças
desaparecidas durante a
ditadura.

Apoio às investigações realizadas pelo MPF e à criação de banco
de DNA específico.

Fomentar a criação de lugares
de memória no país e estimular
a melhoria dos já existentes.

Estímulo à destinação de recursos para a melhoria de lugares já
existentes e criação de novos.

Fomentar o cumprimento das
recomendações da Comissão
Nacional da Verdade e Decisões
da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) em
matéria de justiça de transição.

Apoio a instituições e órgãos que já tenham projeto em
andamento com essa finalidade, bem como órgãos do governo.

Responsabilizar empresas e
universidades que atuaram em
colaboração com a ditadura.

Auxílio na elaboração de termos de ajustamento de conduta.

Integrantes – GT7
Eugênia Augusta Gonzaga, PRR 3ª Região • Ivan Cláudio Garcia Marx, PRM-Jaraguá do Sul-RS • José Gladston Viana Correia, PR-AM • José Godoy Bezerra de Souza, PR-PB (a partir de 13/10) • Luiz Eduardo Camargo Outeiro
Hernandes, PR-MS (a partir de 13/10) • Vanessa Seguezzi, PRM-Petrópolis-RJ
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Objetivos e Resultados Esperados

Grupo de Trabalho

Objetivos

GT8. População LGBTI+:
Proteção de Direitos

Resultados esperados
Alteração ou revogação de portaria do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para viabilizar o registro de sexo “ignorado” na
Declaração de Nascido Vivo (DNV) de bebês intersexo.

Possibilitar o registro das
crianças intersexo.

Foto: Centro Cultural da Juventude de SP

Diminuir a violência
homofóbica/transfóbica.

Realização de ações educativas e de conscientização e
levantamento de dados sobre LGBTIfobia.

Promover a alteração de
registro civil para pessoas trans
(no Brasil e no exterior) e a
garantia do direito estabelecido
pelo STF (ADI 4275).

Resolução dos problemas envolvendo cartórios: recusas,
cobranças de custas indevidas e exigência de laudo médico de
procedimento cirúrgico.

Promover a inclusão de dados
da população trans no censo.

Inserção de dados da população trans no censo para devolver
ações específicas em prol dessa comunidade.

Solucionar problemas
relacionados ao processo
transexualizador.

Garantia de acesso ao atendimento hospitalar a todas as
pessoas que necessitam dessa forma de cuidado.

Integrantes – GT8
Lucas Costa Almeida Dias, PR-AC • Natália Lourenço Soares, PRM-Cabo de Santo Agostinho-PE • Paulo Gilberto Cogo Leivas, PRR 4ª Região • Paulo Roberto Sampaio Anchieta Santiago, PRM-Guarulhos e Mogi-SP • Raphael Fábio
Lins e Cavalcanti, PRT 4ª Região • Sérgio Gardenghi Suiama, PR-RJ
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Objetivos

GT9. Mulher, criança,
adolescente e idoso:
proteção de direitos

Ampliar a rede de atendimento
às vítimas de abuso sexual com
acesso ao tratamento profilático
(Cumprimento da Lei do Minuto
Seguinte – Lei nº 12.845, de
2003).

Garantia do amplo acesso ao tratamento profilático previsto
em lei tanto a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)
quanto da rede privada, bem como assegurar o fluxo de
comunicação e atuação de todos os órgãos envolvidos.

Proteger o principal meio de
subsistência dos idosos contra
execuções de créditos diversos.

Nota técnica sobre a redução da renda do idoso em razão
da penhora judicial de proventos de aposentadoria, após
interpretação ampliativa do art. 833, § 2º, do Código de
Processo Civil (CPC).

Fomentar o aporte de recursos
federais previstos para o sistema
socioeducativo nos estados.

Implementação de políticas públicas de acolhimento com
segurança e com atendimento de saúde e psíquico, por meio
do encaminhamento de recursos federais para os estados.

Criar estratégias de trabalho para
fomentar a profissionalização de
socioeducandos.

Inclusão no mercado de trabalho de socioeducandos por meio
da qualificação profissional em cooperação com instituições
ligadas ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) e
aos MPs, em especial o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Foto - Marcelo Camargo - Agência Brasil

Foto: Aliocha Mauricio - SEDS

Grupo de Trabalho

Resultados esperados

Integrantes – GT9
Adriana de Farias Pereira, PRR 2ª Região • Alexandre Ribeiro Chaves, PR-RJ (a partir de 13/10) • Almir Teubl Sanches, PRM-São João da Boa Vista-SP (a partir de 13/10)• Ana Letícia Absy, PR-SP • Analúcia de Andrade
Hartmann, PR-SC • Caroline Maciel da Costa Lima da Mata, PRR 1ª Região • Martha Carvalho Dias de Figueiredo, PR-SE (a partir de 13/10) • Sueli Teixeira Bessa, PRT 17ª Região • Tatiana Almeida de Andrade Dornelles, PRMSanta Maria-RS (até 07/12)
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Objetivos e Resultados Esperados

Objetivos

Resultados esperados

GT10. Seguridade social e
população em situação de rua

Fomentar a produção de dados
estatísticos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) com vistas
ao adequado planejamento, execução
e fiscalização das políticas públicas
voltadas a essa população, pelos órgãos
públicos envolvidos e pela sociedade
civil.

Interlocução com Ipea e IBGE no sentido de incluir no censo
de 2021 questionários e indagações que possam permitir
essa quantificação.
Articulação com organizações da sociedade civil e
instituições públicas que tenham relação com essa
temática, de modo que incentivem estados e municípios
a realizarem o levantamento e a atualização periódica de
dados da população de rua.

Incrementar a documentação civil da
população em situação de rua com
vistas à facilitação da fruição dos
benefícios sociais a ela destinados.

Ação coordenada nacional para incentivar os estados
a realizarem anualmente mutirão, a fim de prover a
população de rua de documentação civil, para que possam
fruir de seus direitos constitucionais e dos benefícios sociais.

Estreitar o relacionamento do GT
com as entidades da sociedade civil
participantes do Conselho Intersetorial
de Acompanhamento e Monitoramento
da Política Nacional para a População
em Situação de Rua (Ciamp).

Interlocução com as entidades da sociedade civil
representadas no Ciamp, com o propósito de se materializar
o conceito de democracia participativa, no tocante às
políticas públicas voltadas à população em situação de rua.

Obter o incremento da adoção da
política pública de oferta de moradia à
população em situação de rua.

Disseminação de políticas públicas como “moradia primeiro”
ou “housing first”, a partir de experiências em Porto Alegre e
em Curitiba.

Foto: Pixabay

Grupo de Trabalho

Integrantes – GT10
Ana Carolina Pinto Franceschi, MP-PR • Ana Padilha Luciano de Oliveira, PR-RJ • Ângela Salton Rottuno, MP-RS • Ercias Rodrigues de Sousa, PRM-Joinville-SC • Gustavo Tenório Accioly, PRT 2ª Região • Priscila Costa Schreiner
Roder, PR-SP • Samara Yasser Yassine Dalloul, PRM-Corumbá-MS
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Gt11. Liberdades:
Consciência, Crença
e Expressão

Objetivos

Resultados esperados

Acompanhar e promover ações
voltadas à liberdade das religiões
de matriz africana.

Realização de campanha, inclusive com confecção de cartilha, dirigida ao
público-alvo – instituições e órgãos públicos com atuação na temática e
vítimas de ataques e discriminação – sobre como agir em hipótese de racismo
religioso.

Fomentar o debate sobre medidas
de garantia para a liberdade
de reunião e manifestação,
objetivando a alteração de
protocolos de atuação policial.

Publicidade dos atuais protocolos de atuação policial e debate sobre
alterações necessárias.
Atuação estratégica para garantir a mais ampla liberdade de reunião e
manifestação, sem prejuízo da necessidade de aviso prévio de manifestação.

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Acompanhar o PL nº 3.346, de 2019,
Aprovação do PL nº 3.346, de 2019, que assegura prestação alternativa ao
em trâmite no Congresso Nacional,
empregado, em virtude de escusa de consciência, quando o seu dia de guarda
que versa sobre liberdade religiosa
religioso coincidir com o dia de trabalho, e dá outras providências.
no âmbito do trabalho.
Buscar a redução dos mecanismos
de censura indireta e autocensura
no âmbito da educação, dando
efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Estabelecimento de campanhas sobre a liberdade docente e discente
relacionadas ao enfrentamento do tema da censura indireta no âmbito da
educação, dando efetividade às Arguições de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 457 e nº 548, do STF.

Reforçar a liberdade de expressão
na internet, dentro de parâmetros
de redução, apuração e punição ao
discurso de ódio.

Elaboração de cartilha digital sobre liberdade de expressão e limites
relacionados ao discurso de ódio.
Levantamento e disseminação de boas práticas de forma a disseminar
exemplos de atuação resolutiva.
Estudo sobre a possibilidade de criação de mecanismo para auxílio à
identificação de robôs que interfiram na liberdade de expressão.

Estruturar fórum permanente de
combate à intolerância religiosa.

Criação de fórum com a participação de integrantes dos GTs da PFDC, de
representantes de instituições governamentais e não governamentais.
Criação de banco de decisões referente ao tema do GT.

Integrantes – GT11
Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, PRR 5ª Região • Alfonso Presti, MP-SP (a partir de 13/10) • Claudio Dutra Fontella, PRR 4ª Região • Enrico Rodrigues de Freitas, PR-RS • Gisele Müller Monteiro, MP-RS (a partir de 13/10) • Jaime
Mitropoulos, PR-RJ • Mariane Guimarães de Mello Oliveira, PR-GO
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Objetivos e Resultados Esperados

Objetivos

Resultados esperados

GT12. Saúde Mental

Mapear a rede de serviços
instalada e auxiliar na adoção
de medidas visando à
ampliação da rede de atenção
psicossocial.

Elaboração de mapa da rede de serviços de saúde mental.
Elaboração de plano de ação (material de atuação institucional)
para auxiliar na adoção de medidas para ampliação dos serviços
de saúde mental nos locais onde a cobertura populacional é
insuficiente.

Auxiliar na redução de
pacientes institucionalizados
e garantir o direito à vida em
comunidade.

Promoção da atuação interinstitucional com a participação de
órgãos competentes da União.
Elaboração de material de atuação institucional para auxiliar na
adoção de medidas para desinstitucionalização dos pacientes
de hospitais psiquiátricos.
Identificação e/ou impulsionamento do eventual papel da
União no processo de desinstitucionalização desses pacientes.
Auxílio/estímulo da adoção de medidas que visem zerar o
número de pacientes moradores de hospitais psiquiátricos.

Ampliar o conhecimento
e o respeito aos direitos
individuais de pessoas com
transtorno mental e pessoas
em tratamento do uso
problemático de álcool e outras
drogas.

Elaboração de cartilha, notas técnicas, inspeções e articulação
interinstitucional para a promoção dos direitos dessas pessoas.

Foto: Jaelson Lucas -SMCS/Fotos Públicas

Grupo de Trabalho

Integrantes – GT12
Aline Mancino da Luz Caixeta, PR-RJ • Bruna Menezes Gomes da Silva, PRM-Campos-RJ (até 13/10) • Carolina de Gusmão Furtado, PR-PE • Lisiane Cristina Braecher, PR-SP
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Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

GT13. Direitos humanos
e Empresas

Objetivos

Resultados esperados

Promover a justiça restaurativa
corporativa e a responsabilização
socioambiental.

Realização de seminários sobre o tema com os stakeholders.
Promoção da justiça restaurativa corporativa.
Fomento do uso de medidas de global litigation.
Maior integração com a Federação Iberoamericana de Ombudsman (FIO).
Discussão do tema mineração e direitos humanos.

Discutir a proteção dos direitos
humanos em todos os elos da
cadeia produtiva.

Realização de audiência pública com os stakeholders.
Aprofundamento da compreensão por instituições financeiras
da responsabilidade pela aplicação de recursos decorrentes de
financiamento.

Difundir o conhecimento sobre
empresas e direitos humanos no
Sistema de Justiça e no âmbito
corporativo.

Criação de sistema de certificação nacional.
Elaboração de manual de atuação funcional.
Divulgação das diretrizes sobre o tema.
Sensibilização dos stakeholders.
Implantação da justiça restaurativa corporativa.

Buscar o fortalecimento do marco
normativo sobre empresas e
direitos humanos.

Ratificação do Acordo de Escazu (2018) pelo Brasil.
Acompanhamento das discussões para celebração de um tratado
internacional para responsabilização de empresas.
Construção de uma política nacional sobre empresas e direitos humanos.
Elaboração de um anteprojeto de lei sobre responsabilização de pessoas
jurídicas por violações de direitos humanos.

Ampliar as pesquisas sobre
cumplicidade de empresas
com violações de direitos
humanos durante a ditadura,
com aproveitamento do TAC
Volkswagen.

Definição de casos prioritários para o MPF (em conjunto com GT
Memória e Verdade).
Realização de audiências públicas.

Integrantes – GT13
Christiane Vieira Nogueira, PRT 2ª Região • Leonardo Gonçalves Juzinskas, PRM-São João do Meriti-RJ • Marlon Alberto Weichert, PRR 3ª Região • Renata Muniz Evangelista Jurema, PRM-Pau dos Ferros-RN • Rodrigo Pires de
Almeida, PRM-Rondonópolis-MT (a partir de 13/10) • Thales Cavalcanti Coelho, PRM-Araguaína-TO • Vladimir Barros Aras, PRR 1ª Região
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Objetivos e Resultados Esperados

Grupo de Trabalho

Objetivos

Foto: pexels.com

Rt1. Assistência Farmacêutica
e Medicamento de Alto Custo

Resultados esperados

Verificar e dar maior
transparência aos gastos da
União com medicamentos.

Identificação dos gastos da União com medicamentos de
maior custo e os adquiridos em maior quantidade no período
de três anos (2018-2020), especialmente dos decorrentes de
ordem judicial determinando o fornecimento de tecnologias e
medicamentos não incorporados ao SUS.

Identificar os principais
problemas enfrentados e
soluções que possam aprimorar
a atuação finalística do MPF nos
procedimentos administrativos,
inquéritos civis, ações coletivas,
e também nas que intervém
como custos juris.

Apresentação de sugestões de atuação para a PFDC, visando ao
acesso do cidadão à assistência farmacêutica pelo SUS.
Acompanhamento da atuação do MPF nas ações em que se
discute o fornecimento de medicamentos, especialmente em
razão do aumento no número de ações contra a União em
decorrência da decisão do STF no Tema 793 (Responsabilidade
solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à
saúde).

Acompanhar as medidas
adotadas pelo Programa
Nacional de Imunização (PNI)
em relação ao enfrentamento
da covid-19.

Atualização/revisão do manual elaborado pela PFDC em 2008
referente a medicamentos excepcionais.
Apresentação de sugestões de atuação da PFDC no que se
refere ao acompanhamento da vacinação da covid-19.
Identificação dos principais problemas enfrentados no PNI no
combate à covid-19 e de possíveis atuações da PFDC.

Integrantes - RT1
Fabiano de Moraes, PRM-Caxias do Sul-RS • Flávio Augusto de Andrade Strapason, PRR 4ª Região (até 13/10) • Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida, PR-SE (a partir de 13/10)
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Objetivos

Resultados esperados

Rt2. Tráfico de Pessoas

Fortalecimento da atuação conjunta e articulada com
instituições públicas e entidades da sociedade civil no
enfrentamento do tráfico de pessoas.

Foto: pexels.com

Atuar no fortalecimento
das políticas públicas de
enfrentamento do tráfico de
pessoas (Lei nº 13.344, de 2016).

Integrantes - RT2
Ana Cristina Bandeira Lins, PR-SP • Rogério José Bento Soares do Nascimento, PRR 2ª Região
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2 DIÁLOGOS COM A SOCIEDADE

O contato direto entre a PFDC e os cidadãos se manteve

No dia 2 de dezembro, depoimentos emocionados, desabafos, estudos e propostas de mudanças relacionadas ao
combate ao racismo estrutural marcaram a audiência
pública “Letalidade Policial e População Negra: Atuação
do Governo Federal”. O debate de mais de cinco horas
está disponível no YouTube e conta com dois mil likes.

2.1 Combate ao Racismo e
Promoção da Igualdade Racial
O combate ao racismo e
a promoção da igualdade
racial foi objeto de reuniões
públicas promovidas para
a construção de plano de
ação sobre o tema. Em cada
reunião, foi debatida uma
temática específica, com a
participação de especialistas
da área e representantes da
sociedade civil. A mediação foi feita pelo coordenador do
GT, Marco Antônio Delfino.

2.2 Memória e Verdade
Duas reuniões públicas foram promovidas pelo GT
Memória e Verdade. No dia 1º de outubro, diversas
instituições da sociedade civil atuantes na área puderam
contribuir com sugestões de ações para comporem o
plano de ação do GT.
Em 24 de novembro, cerca
de 50 participantes tiveram a
oportunidade de relatar fatos
que envolveram empresas no
período ditatorial. A reunião
superou as expectativas, em
virtude disso, pesquisadores,
representantes da sociedade
civil e cidadãos em geral
tiveram até 10 de dezembro para
encaminhar informações sobre empresas responsáveis
por graves violações a direitos humanos praticadas em
colaboração com agentes da ditadura militar.
Foto: Brasil de Fato

Foto: Paulo Pinto - Fotos Públicas

com a promoção de reuniões públicas e webinários. Uma
audiência pública atraiu mais de 2 mil pessoas.

As discussões envolveram temas ligados à Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra, à
execução orçamentária, à igualdade racial, ao racismo
estrutural, ao genocídio da população negra e à letalidade
policial, e às cotas raciais em universidades públicas
e concursos públicos. A transversalidade do assunto
e a desagregação de dados foram alguns dos pontos
levantados pelos participantes.
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2.3 Reforma Agrária e Conflitos Fundiários
O GT Reforma Agrária e Conflitos Fundiários promoveu
uma reunião pública virtual com o propósito de coletar
informações para subsidiar a definição de ações
relacionadas à temática. Convites foram enviados a
diversas instituições e movimentos sociais que atuam
na área. Além disso todos os cidadãos interessados
puderam participar da reunião que foi aberta. O
encontrou contou com cerca de 50 participantes, que
tiveram oportunidade de apresentar sugestões sobre o
tema do GT. Entre os presentes estiveram representantes
do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), Movimento
pela Soberania Popular na Mineração
(MAM), do Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB), da Associação
Brasileira de Reforma Agrária (Abra),
do Conselho Pastoral dos Pescadores
(CPP) e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares (Contag).

(Terra Legal), necessidade de cumprimento do Acordão
TCU nº 2901, de 2018 (Inclusão produtiva), entre outras.
2.4 Mulher, Criança, Adolescente e Idoso:
Proteção de Direitos
Cinco seminários virtuais marcaram o ciclo de debates
sobre a violência contra as mulheres entre 26 de
novembro a 9 de dezembro. Nesse período, a ONU realiza
anualmente os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres”. A série de webinários abriu o
Projeto Encontros da Cidadania, que contará com novas
atividades durante todo o biênio 2020-2022.
O Projeto Encontros da Cidadania tem como propósito
fortalecer a rede em defesa dos direitos do cidadão,
promovendo debate de ações e estratégias que tornem
ainda mais efetiva a defesa dos direitos do cidadão pelo
MPF.
Gratuitos e abertos a qualquer pessoa, os webinários
tiveram como foco reunir autoridades públicas,
especialistas em torno de temáticas como o patriarcado, o
racismo, o sexismo, a precarização trabalhista, o assédio e
o sistema de justiça. A média de participantes ficou entre
70 e 100 pessoas por evento.

Na oportunidade, foram sugeridas
diversas formas de atuação nos
seguintes temas: aporte orçamentário para a execução
do projeto de reforma agrária, regularização de
territórios de comunidades tradicionais, atuação
para minimizar violência no campo, reintegração
de posse, desmantelamento das políticas públicas,
desejos de famílias assentadas, segurança alimentar,
acompanhamento do Acordão TCU nº 727, de 2020

WEBINÁRIOS
Clique e acesse o conteúdo que está disponível no YouTube.
• 26 nov – Ser mulher e ser discriminada: a superação do
racismo e da misoginia.
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Diálogos com a Sociedade

e Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública
LGBTI+ (Renosp) reuniram-se com os membros do GT
População LGBTI+: Proteção de Direitos. Na ocasião foram
discutidos temas como o enfrentamento da violência
homofóbica e transfóbica, a política de atenção à saúde
de pessoas trans, e dificuldades no registro da identidade
dessa população.
As associações destacaram ainda a necessidade de ações
que fomentem a obtenção de dados sobre a população
LGBTI+, como a inclusão no próximo censo de perguntas
sobre a autoidentificação, e ainda o registro civil adequado
das pessoas intersexo.
Entre temas sugeridos para atuação estiveram: lgbtfobia
e violência homofóbica, registro de crianças intersexo,
ausência de discussões legislativas sobre a temática,
atuação preventiva que vise à efetivação das conquistas na
prática, criminalização da homofobia, ações educativas para
conscientização, processo transexualizador, entre outros.

• 30 nov – Ser mulher e ser discriminada: a superação da
precarização trabalhista.
• 2 dez – Ser mulher e ser assediada: a superação do patriarcado e da violência de gênero.
• 4 dez – Ser mulher e ser presidiária: a promoção da
dignidade humana no sistema carcerário.
• 9 dez – Ser homem e ser libertado: a superação da masculinidade tóxica e a ressocialização do agressor.

2.6 Saúde Mental
Procuradoras do GT Saúde Mental também se reuniram
com representantes da Associação Brasileira de Saúde
Mental (Abrasme), da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco) e da Rede Nacional Internúcleos de
Luta Antimanicomial (Renila). Diversos obstáculos foram
apresentados para a promoção e defesa dos direitos das
pessoas com transtorno mental. Entre os temas discutidos,
estiveram a necessidade de o modelo assistencial em
saúde mental brasileiro garantir a vida em comunidade e
demais direitos previstos na Convenção dos Direitos das
Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949, de 2008), na
Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146, de 2015), na Lei da
Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216, de 2001) e no Estatuto
da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069, de 1990).

2.5 População LGBTI+: Proteção de Direitos
Em setembro, integrantes da Associação Nacional de
Travestis e Transexuais (Antra), Associação Brasileira de
Intersexos (Abrai), Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT),
Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexos (Anajudh LGBTI), Aliança Nacional LGBTI+
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3 VISITA A COMUNIDADES

Mesmo com a pandemia, as ativi-

dades da PFDC atingiram diretamente
outros estados. De setembro a novembro, ocorreram quatro missões.
Após previsão de redução de recursos
em 75% da Operação Acolhida
para 2021, o procurador federal dos
Direitos do Cidadão, Carlos Alberto
Vilhena, visitou as instalações da
Operação Acolhida, em Boa Vista e em
Pacaraima (RR) ao lado do procurador
da República Alisson Marugal, lotado
em Roraima e integrante do GT
Migração e Refúgio, que atua no âmbito
da PFDC. Foram três dias de missão,
mais de 500 quilômetros percorridos e
diversos abrigos visitados. A PFDC e o
Exército definiram trabalhar para uma
atuação conjunta entre ministérios
e o governo de Roraima que dê
continuidade às ações voltadas ao
respeito da dignidade dos migrantes
venezuelanos.
Em Maceió, o propósito foi conhecer
a atuação da força-tarefa do MPF no
Caso Pinheiro, que abrange também
os bairros Mutange, Bebedouro e Bom
Parto, todos afetados diretamente

pela exploração de sal-gema pela empresa petroquímica Braskem. Vilhena
fez reuniões com representantes da
Braskem e cobrou rapidez quanto à
implementação de ações de reparação
tanto humana quanto ambiental.
No município de Prado (BA), a missão
teve o intuito de ouvir, promover o
diálogo e dar transparência a fatos
ocorridos e a anseios de todos os envolvidos ligados à reforma agrária no
extremo sul na Bahia. Uma visita ao
assentamento de Jacy Rocha também
fez parte da agenda de trabalho que
contou com a presença do procurador
federal dos Direitos do Cidadão e do
procurador da República Luiz Paulo
Paciornik Schulman.
Vilhena esteve em Curitiba junto
com o coordenador do GT Seguridade
Social e População em Situação de Rua,
Ercias Rodrigues, para participarem do
I
Seminário
Nacional
Moradia
Primeiro: Desafios e Perspectivas para
Implementação do Modelo Housing
First no Brasil, realizado em novembro.
Lá, eles puderam conhecer algumas
pessoas beneficiadas pelo projeto.
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4 NOTAS PÚBLICAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Uma das principais bandeiras da PFDC em 2020 foi o combate

Logo em seguida, a PFDC realizou reunião com representantes
das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, da
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da Associação
Brasileira de Supermercados (Abras) e da Associação
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Um dos resultados
do encontro foi o compromisso de construção de uma agenda
permanente de ações destinadas ao enfrentamento do
racismo estrutural.
A PFDC também emitiu nota pública, em outubro, na qual
destacou serem “louváveis e incensuráveis” ações afirmativas
adotadas por grupos empresariais, como o Magazine Luiza,
que realizou processo de treinamento e aperfeiçoamento
profissional exclusivamente voltado a pessoas negras e
pardas. A nota pública foi assinada pelo procurador federal dos
Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, e pelo procurador
da República Marco Antonio Delfino – coordenador do GT
Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, que
atua no âmbito da PFDC.

Foto: Guilherme Gonçalves/FotosPublicas

ao racismo e ao discurso de ódio. Nota pública foi emitida
em repúdio à morte de João Alberto Silveira Freitas, em um
supermercado Carrefour em Porto Alegre, em dezembro.
No documento, membros do sistema PFDC conclamaram a
empresa a adotar medidas concretas, em toda a sua rede, para
a introdução de políticas de compliance em direitos humanos
nas suas atividades. Defenderam a instituição de programas de
capacitação, treinamento e qualificação de seus empregados e
agentes terceirizados, com o objetivo de combater o racismo
institucional/estrutural e a discriminação racial.

Solicitou, em outubro de 2020, que a Secretaria-Geral do MPF
promovesse a inclusão de vagas para estagiárias e estagiários
transexuais nos quadros da Instituição. A proposta visa apoiar
a inserção no mercado de trabalho formal dessa população,
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Notas Públicas e Outras Manifestações

cuja maioria dos casos (estimativa de 90%) acaba por ter a
prostituição como meio de subsistência.
Em dezembro, a PFDC considerou censura indireta ação do
Governo Federal, divulgada por veículo de imprensa, de que
havia monitoramento da atuação e do posicionamento de
jornalistas e influenciadores digitais, bem como sugestões a
serem tomadas em relação a cada um dos citados. De acordo
com a nota pública, “a criação de embaraços diretos e indiretos
– por lei, ato administrativo ou pela elaboração de listas
catalogando a opinião de jornalistas e cidadãos em geral –
ao exercício pleno de tal direito configura nítida violação à
liberdade de expressão e à liberdade de informação prestada
por meio da imprensa, caracterizando-se, inclusive, verdadeira
medida de censura indireta”. O documento foi assinado pelo
procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto
Vilhena, e pela coordenadora do GT Liberdades: Consciência,
Crença e Expressão, da PFDC, Mariane Guimarães de Melo
Oliveira.
Outra manifestação em relação ao Governo Federal ocorreu
em novembro. Vilhena considerou que, em tese, o discurso
do presidente da República, Jair Bolsonaro, proferido em 29
de outubro, configurou crime de racismo. Bolsonaro teria se
manifestado de maneira ofensiva tanto à população LGBTI+

como ao povo maranhense ao beber Guaraná Jesus – bebida
típica do estado e de coloração rosa. O entendimento constou
de decisão proferida em virtude da análise de representação
feita por um partido político, encaminhada ao procuradorgeral da República para análise quanto a eventual crime de
racismo.
A PFDC analisou também, em novembro, as falas de
instrutores de curso preparatório para concurso público,
destinado ao preenchimento de vagas para policiais militares
e federais. Segundo o órgão, os fatos são considerados
graves, pois os discursos tratam de tortura, confissões de
homicídio e referência a chacinas cometidas por policiais. A
representação foi remetida ao MP de São Paulo, local da sede
da empresa Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres, titular
do nome fantasia AlfaCon Concursos Públicos.
Quanto à pandemia da covid-19, um representante da PFDC
foi indicado para contribuir com as atividades do Gabinete
Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac),
instituído pelo procurador-geral da República em março de
2020. O procurador federal dos Direitos do Cidadão lamentou
a morte de milhares de brasileiros e criticou a politização em
torno da vacina contra a covid-19, em reunião com provedores
de Justiça de países de língua portuguesa.
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5 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

A

Informações sobre o relatório da
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
Cerca de 30 questionamentos foram feitos, em agosto, ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
sobre informações do Relatório da Ouvidoria Nacional
de Direitos Humanos (ONDH) referente a 2019. Entre elas,
estiveram o quantitativo de denúncias que envolvem
violações dos direitos de crianças e adolescentes, pessoas
com deficiência, LGBTI, violência contra a mulher, violência
policial, conflitos agrários e fundiários, racismo, violência na
internet, população em situação de rua e população indígena.

PFDC enviou mais de 170 ofícios, entre eles diversos
pedidos de informação e encaminhamentos de representações para unidades do MP. Os principais foram:
Desvio de finalidade na atuação do
presidente da Fundação Cultural Palmares
Em junho, o PFDC pediu análise da Procuradoria da República
no Distrito Federal (PR/DF) em relação à suposta ordem do
presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP), Sérgio
Camargo, para retirada de informações do site oficial da
instituição, fato que se tornou público a partir de publicação
de reportagem jornalística. “Não é a primeira conduta
institucional da entidade e de seu presidente a denotar a
intenção de negar a relevância de figuras historicamente
associadas ao papel essencial da população negra na
construção e no desenvolvimento da sociedade brasileira”,
afirmou Carlos Alberto Vilhena, em ofício enviado ao
procurador regional dos Direitos do Cidadão.

Aborto autorizado por lei
Também em agosto, a PFDC encaminhou três representações
recebidas contra Sara Fernanda Giromini – para análise das
unidades do MPF e MP Estadual localizadas no Espírito Santo.
O caso diz respeito a uma criança de dez anos vítima de estupro,
que realizou aborto autorizado por lei. As representações
pedem apuração acerca de notícias que relatam a divulgação,
em redes sociais, de dados protegidos por sigilo.

Avaliação de medidas para pessoa com
transtorno mental em conflito com a lei
Em julho, ofício foi encaminhado ao ministro da Saúde
interino, Eduardo Pazuello, solicitando análise sobre a
eficácia, efetividade e economicidade da atuação das equipes
vinculadas ao extinto serviço de avaliação e acompanhamento
de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno
mental no âmbito do SUS.

Acesso de brasileiros negros a carreira de diplomata
A PFDC pediu, em setembro, informações sobre os resultados
do Programa de Ação Afirmativa (PAA) do Instituto Rio Branco
– Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia dos últimos dois
anos. Foram assinados quatro ofícios destinados à DiretoriaGeral do Instituto Rio Branco, à Secretaria Nacional de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR), ao CNPq e à FCP.
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Pedidos de Informação

Operação Acolhida do Governo Federal
Em setembro, o PFDC questionou ao coordenador da
operação sobre aspectos ligados à redução do orçamento
destinado às ações da força-tarefa que oferece assistência
emergencial aos refugiados e migrantes venezuelanos que
entram no Brasil pelo estado de Roraima, bem como o possível
encerramento de atividades. O pedido resulta de informações
obtidas pelo MPF, segundo as quais, o Ministério da Defesa teria
decidido que, em 2021, a Operação Acolhida utilizaria apenas 25%
do orçamento atual e que seria encerrada no fim do exercício.
As atividades de assistência seriam transferidas aos governos
locais, à sociedade civil e às agências internacionais.

Políticas de saúde mental e de drogas no Brasil
No início da segunda quinzena de dezembro, ao ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, foi endereçada uma série de pedidos
de informações sobre as medidas adotadas pela pasta que visam
alterar políticas públicas de saúde mental e de drogas no Brasil.
A solicitação atendeu ao pedido formulado em representação
assinada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e
por mais de 120 entidades, órgãos públicos, coletivos e movimentos
sociais. Eles denunciam a promoção de ações pelo MS que teriam
o propósito de realizar desmonte significativo na Política Nacional
de Atenção à Saúde Mental.
Visita íntimas para adolescentes privados de liberdade
Em ofício encaminhado em dezembro, Vilhena pediu explicações
ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) sobre resolução que supostamente possibilitaria
adolescentes privados de liberdade de receberem visitas íntimas.
Solicitou ainda informações sobre possível conflito entre a
resolução e a Lei nº 12.594, de 2012, que restringe o direito a visitas
íntimas aos adolescentes casados ou que comprovadamente
vivam em união estável.

Pedidos de informação sobre reforma agrária
Três pedidos de informação foram feitos relativos à reforma
agrária em setembro. O primeiro solicitou ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública (MJ) o encaminhamento de
informações sobre as razões que motivaram, respectivamente,
o pedido e a autorização do emprego da Força Nacional de
Segurança Pública em assentamentos no extremo sul da Bahia.
Endereçado ao TCU, outro ofício requisitou informações quanto
ao cumprimento do Acórdão TCU nº 727, de 2020, que analisou
tomada de contas de programas destinados à regularização de
terras públicas e determinou prazo para o encaminhamento
de planos de ação pelo Incra e Mapa. O terceiro pedido foi
feito ao Incra com o propósito de acompanhar políticas
públicas voltadas à reforma agrária, incluindo perguntas sobre
planejamento orçamentário e medidas adotadas pelo órgão.

Indeferimentos sumários de solicitações de refúgio
Em dezembro, a PFDC solicitou ao MJ o encaminhamento dos
critérios utilizados para indeferir sumariamente 17 pedidos de
refúgio, realizados no final de novembro. Essa atitude violaria
o princípio do non refoulement (não devolução) e os parâmetros
internacionais aplicáveis – Manual de Procedimentos e Critérios
para a Determinação da Condição de Refugiado, elaborado pelo Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).
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6 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL

A gestão documental também tem sido uma preocupação

o que significou o envio de 33 caixas ao arquivo permanente.
Além disso, foi feito saneamento das mensagens pendentes
de respostas das caixas de e-mails dos setores da PFDC.

da nova equipe da Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão. Durante 2020, houve um esforço para a análise de
documentos físicos e digitais. O uso do sistema Único passou
a ser obrigatório em todos os setores da PFDC com o objetivo
de melhorar a gestão documental, dar transparência ao
andamento dos processos e garantir a memória institucional.

Articulação nacional - Em 2020, a PFDC passou a receber dos
membros do MPF as promoções de arquivamento de inquéritos
civis, procedimentos administrativos e peças informativas que
tiverem por fundamento, total ou parcial, a celebração de TAC.
Assinada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras,
em setembro, a Portaria PGR/MPF nº 841, de 2020, devolveu
ao procurador federal dos Direitos do Cidadão a competência
de revisar procedimentos extrajudiciais finalizados com base
em TAC, buscando fortalecer o Sistema PFDC ao facilitar a
articulação de boas práticas em âmbito nacional. O trabalho
era desenvolvido pelos Naops, criados por meio da Portaria
PGR/MPF nº 653, de 2012.

Durante a fase de diagnóstico dos processos de trabalho
localizados no órgão, verificou-se que todos os documentos e
procedimentos ficavam no ambiente macro do sistema, com
controle apenas por designação. O sistema passou a ser usado
na sua potencialidade, o que permitiu o aprimoramento da
gestão da informação.
Além disso, os modelos de ofício passaram a conter a
recomendação de que a resposta seja peticionada no
protocolo eletrônico do MPF, de forma a facilitar a gestão
documental do órgão. Visando ao saneamento dos envelopes
no sistema Único, a Secretaria Jurídica e de Documentação
da Secretaria-Geral foi consultada a respeito da melhor forma
de realizar os devidos ajustes no sistema, contribuindo com a
gestão documental do setor. Foi elaborada, dessa forma, uma
certidão explicativa de saneamento dos envelopes recebidos.
Assim, foi possível finalizar e dar a devida destinação aos 695
envelopes existentes.
Quanto à situação arquivística, após a análise de todos os
armários presentes nas diversas salas da Procuradoria, houve
o arquivamento de 10 anos de documentação, de 2009 a 2019,
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7 APRIMORAMENTOS EM COMUNICAÇÃO

Em 2020, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

lançou o projeto Encontros da Cidadania, que tem por
objetivo promover uma série de encontros virtuais para
fortalecer o Sistema PFDC, do Ministério Público Federal.
Cinco webinários sobre violência contra a mulher
marcaram o início do projeto. Os temas de cada seminário
deverão ser construídos a partir das diretrizes definidas
pelo PFDC e pelos integrantes dos GTs e das RTs.
Criada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
no Rio Grande do Sul, a campanha Eu Sou Respeito ganhou
apoio da PFDC para sua nacionalização, que deve ocorrer
em 2021. Em dezembro, Carlos Alberto Vilhena anunciou
a adesão da campanha ao projeto Respeito e Diversidade,
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Foram criados boletins de notícias que reúnem as
divulgações feitas por todo o MPF em defesa dos direitos
do cidadão, visando fortalecer o Sistema PFDC. De agosto

a dezembro, foram produzidas 13 edições de boletins
eletrônicos destinados a membros, servidores, imprensa,
instituições de direitos humanos e pessoas ligadas ao
tema.
A PFDC está investindo ainda no término da migração
do conteúdo do endereço pfdc.pgr.mpf.gov.br para o
www.mpf.mp.br/pfdc, centenas de documentos já
foram disponibilizados na nova página. Houve ainda
reorganização das páginas para contemplar os novos GTs
e RTs definidos na Portaria PFDC/MPF nº 8, de 2020. Mais
de 170 matérias foram publicadas no site da PFDC em 2020.
Para subsidiar a atuação dos GTs e RTs, clipagens de
notícias sobre temas ligados a direitos humanos passaram
a ser encaminhadas diariamente, inclusive, sábados e
domingos. Durante a semana, coletâneas de matérias
específicas por temática são produzidas para atender aos
coordenadores dos GTs e RTs.
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8 PFDC EM NÚMEROS

174

5

54

Reuniões
Públicas

Reuniões

Ofícios e
Pedidos de
Informações

3

120

171

Notas
Públicas

Despachos

Decisões

26

1

Audiência
Pública

Portarias
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5

Webinários

9 LINHA DO TEMPO

DEZEMBRO

CANAL DO MPF
NO YOUTUBE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 3/2020

WEBINAR SER MULHER
E SER PRESIDIÁRIA

Disponibilizado o webinar “Ser
mulher e ser respeitada: a
superação da precarização
trabalhista”

PFDC divulga a lista de selecionados para participar da audiência
pública Letalidade Policial e
População Negra

Encontros da Cidadania
discute promoção da dignidade
humana do sistema carcerário na
perspectiva dos direitos da mulher

1

1

1

2

4

2

4

TERCEIRO ENCONTRO
DA CIDADANIA

LIBERDADE DE
EXPRESSÃO

ATUAÇÃO DO
GOVERNO

A Superação do Patriarcado
e da Violência de Gênero é
tema de webinar

PFDC afirma que configura
censura indireta a criação de
listas catalogando a opinião de
jornalistas e cidadãos em geral

Audiência pública sobre
letalidade policial e população
negra movimenta canal do MPF
no YouTube

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

MASCULINIDADE TÓXICA

PFDC pede explicações ao
ministro da Saúde sobre
políticas de saúde mental
e de drogas no Brasil

Projeto Encontros da
Cidadania encerra seu
primeiro ciclo de debates

10

9
RACISMO ESTRUTURAL

PFDC debate medidas de
autorregulamentação e
prevenção à violência racial

10

16

15

22

DIMENSÃO NACIONAL

ANÁLISE DE PEDIDOS

RESOLUÇÃO CONANDA

Campanha Eu Sou Respeito
fará parte do projeto Respeito
e Diversidade lançado pelo
CNMP

PFDC pede explicações sobre
indeferimentos sumários
de solicitações de refúgio

PFDC quer mais detalhes
sobre resolução que regula
visita íntima para adolescentes
privados de liberdade
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INSCREVA-SE
CICLO DE DEBATES
GUARANÁ
NOJESUS
WEBINAR

MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

PFDC emite nota pública de
repúdio sobre morte de João
Alberto Silveira Freitas

Configura crime de racismo
discurso feito pelo presidente
da República, diz PFDC

PFDC considera grave e
merecedor de investigação o
envio de agentes da Abin à COP-2

NOVEMBRO

VIOLÊNCIA RACIAL

13

4

20

18

7
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Referência a agentes públicos
e saudação ao presidente da República
em transmissão de partida de futebol
desvirtua objetivo central da EBC
LETALIDADE POLICIAL

DIÁLOGO

MPF promove audiência pública
virtual com o tema Letalidade
Policial e População Negra:
Atuação do Governo Federal

MPF convida Febraban, Abras e
Abrasce para debater a formulação
de ações efetivas de enfrentamento
da discriminação e da violência raciais

26

23
Liberdade de expressão
não autoriza qualquer
discurso de ódio, diz PFDC

CU

PFDC informa coleta informações
MEMÓRIA
E VERDADE
sobre empresas
envolvidas em
graves violações a direitos
humanos na época da ditadura

Li
nã
di

27

25

CURSO ALFACON

MEMÓRIA E VERDADE

27

30

ABERTO AO PÚBLICO

ATÉ 10 DE DEZEMBRO

SOLUÇÕES

Projeto Encontros da Cidadania
é lançado com a realização de
webinar sobre a superação do
racismo e da misoginia

Cidadãos podem contribuir para
identificação de empresas
responsáveis por graves
violações a direitos humanos no
período da ditadura militar

PFDC conhece modelo
Housing First implementado
em Curitiba
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GT COMBATE AO RACISMO

OUTUBRO

OPERAÇÃO ACOLHIDA

Especialistas contribuem
com definição de ações para
o combate ao racismo e a
promoção da igualdade racial

MPF e Exército querem ampliar
parceria para manutenção dos
serviços da Operação Acolhida

7

16

9

28

CASO MAGAZINE LUIZA

MIGRAÇÃO E REFÚGIO

Em nota pública, MPF defende
que ações afirmativas como
a do grupo empresarial
Magazine Luiza são
constitucionais

PFDC defende manutenção
de políticas públicas para
refugiados venezuelanos
no Brasil

sumário
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MPF NA DEFESA DOS
DIREITOS DO CIDADÃO

SETEMBRO

DIÁLOGO

Reunião pública virtual é
promovida para debater
reforma agrária

PFDC lança boletins
informativos para os
públicos interno e externo

10

2

ACÓRDÃO TCU

FORÇA NACIONAL

MPF pede informações
FORÇA NACIONAL
sobre uso da Força Nacional
de Segurança em assentamentos no extremo sul da Bahia

14

MPF quer informações sobre
programa que visa ampliar as
condições de acesso de brasileiros
negros à carreira de diplomata

Clima pacífico deve permanecer
em assentamentos no extremo
sul da Bahia

17

23

30

20

PLANEJAMENTO PFDC

FAMÍLIAS ASSENTADAS

MPF recebe representantes de
movimentos sociais e da
sociedade civil para elaboração
de ações em defesa dos
direitos humanos

Procurador federal dos
Direitos do Cidadão visita
município de Prado (BA)

MPF pede informações sobre
cumprimento de acórdão do
TCU relacionado à destinação
de terras públicas para a
reforma agrária

AÇÕES AFIRMATIVAS

VISITA AO MUNICÍPIO
DE PRADO

MPF pede informações
sobre a Operação Acolhida
do Governo Federal

28
REUNIÃO PÚBLICA
VIRTUAL

Memória e Verdade é
tema de reunião pública
no dia 1º de outubro
sumário
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Reforma agrária: novo
pedido de informações é
feito pelo MPF

12

10

9

MIGRAÇÃO E REFÚGIO

OFÍCIO AO INCRA

PLANEJAMENTO P

MPF recebe represent
movimentos sociais
sociedade civil para
de ações em defesa
direitos humanos
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AGOSTO

ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

PORTARIA Nº 8/2020

SISTEMA PFDC

DIREITOS HUM

PFDC defende revisão de resolução do
Conad sobre o acolhimento de
adolescentes com dependência
alcoólica em comunidades terapêuticas

Definidos grupos de
trabalhos e relatorias
temáticas do Sistema PFDC
para o biênio 2020-2022

Elaboração de planejamento
temático contará com a participação
de representantes de movimentos
sociais e da sociedade civil

Grupos de trab
MPF iniciam ela
planos de ação p
2020/2022

9

DIREITOS HUMANOS

DADOS SIGILOSOS

PEDIDO DE IN

Marco de 100 mil mortes
comprova que a doença não
escolhe cor, classe social, etnia
ou orientação sexual, diz PFDC

PFDC encaminha
representações contra Sara
Giromini para as unidades do MPF
e do MP Estadual no Espírito Santo

MPF solicita info
Ministério da Mu
e dos Direitos H

28

31

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

POLÍTICAS PÚBLICAS

MPF solicita informações ao
Ministério da Mulher, Família
e dos Direitos Humanos

MPF participa de mesa de diálogo
sobre políticas públicas para a
garantia dos direitos da população em situação de rua

19

COVID-19

Grupos de trabalho do
MPF iniciam elaboração de
planos de ação para biênio
2020/2022

28

21

13

3
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JULHO

PARCERIA COM MPDFT

INCRIÇÕES ABERTAS

ENFRENTAMENTO COVID

PFDC fará protocolo de
atuação com Procuradoria
Distrital dos Direitos do
Cidadão

PFDC abre inscrições para
procuradores interessados em
participar de Grupo de Trabalho
ou Relatoria Temática

Interlocução do Giac é
destacada na abertura de
webinário sobre combate à
covid-19 na região Sul do Brasil

1

3

9

1

8

OFÍCIOS AO MINISTÉRIO
DA SAÚDE E CFP

PFDC e Defensoria Nacional
dos Direitos Humanos iniciam
diálogo sobre planejamento de
atuações na área

PFDC pede análise da extinção
de avaliação de medida para
pessoa com transtorno mental
em conflito com a lei

PARCERIA RENOVADA

CDHM

PFDC participa de reunião
sobre reintegração de posse
e políticas de reforma agrária
para populações vulneráveis

PFDC defende união de
esforços para a defesa dos
mais vulneráveis em reunião
com representantes do CNJ e
da sociedade civil

-

Política de enfrentamento da
covid-19 para indígenas e
refugiados é tema de webinar
com participação do MPF

15

14

DIÁLOGO ABERTO

MIGRAÇÃO E REFÚGIO

PFDC se reúne com
representantes do
Instituto Auschwitz

PRAZO FINAL

INTERLOCUÇÃO

21

31

17

24

APRIMORAMENTO DO
SERVIÇO DE ATENÇÃO

PREOCUPAÇÃO
COM A PANDEMIA

Política de atenção à saúde
de pessoas com transtornos
mentais em conflito com a lei
é tema de audiência

PFDC se reúne com
representantes de movimentos
populares e sindicais do
campo, água e florestas
sumário
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MENSAGEM AOS PRDCS

MENSAGEM
AOS PRDCS
CRIME
DE RACISMO

Procurador federal dos
Direitos do Cidadão
anuncia primeiras ações
da gestão

PFDC pede apuração de
fala de presidente da
Fundação Palmares
sobre movimento negro

1

4

1

4

JUNHO

PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS

Debate político não
pode ultrapassar limites
estabelecidos pela
Constituição Federal,
avalia PFDC

MENSAGEM DE
AOSATUAÇÃO
PRDCS
ESTRATÉGIA

PFDC abre consulta nacional
para elaborar Planejamento
Temático do biênio 2020-2022

5

15

SUPREMA CORTE

FAKE NEWS

Em sessão do STF, PFDC
reitera compromisso
com diálogo interinstitucional

MPF quer explicações do
Ministério da Saúde sobre
remoção de alerta contra falsa
cura da covid-19 com feijões

MENSAGEM
AOS PRDCS
BIÊNIO
2020/2022

1ª RODADA DE REUNIÕES

POSSE PFDC

Procuradores que atuam na
temática da PFDC podem
participar de consulta para
Planejamento Temático

Procurador Federal dos
Direitos do Cidadão reforça
importância do diálogo
com sociedade civil

Novo procurador federal
dos Direitos do Cidadão
do MPF diz que gestão será
feita por meio do diálogo

18

26

MAIO

25

26

19
COMBATE AO RACISMO

PFDC SUBSTITUTA

PFDC pede análise sobre
possível desvio de finalidade
na atuação do presidente da
Fundação Cultural Palmares

Subprocuradora-geral Ana
Borges Coêlho Santos é a
nova PFDC substituta
sumário
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GESTÃO 2018-2020 (DEBORAH DUPRAT)

VULNERABILIDADE
ALIMENTAR

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

MAIO

2

MENSAGEM
AOS PRDCS
AUXÍLIO
EMERGENCIAL

MENSAGEM
PRDCS
APOLOGIA
AOAOS
CRIME

MENSAGEM AOSTÉCN
PRD
INCAPACIDADE

PFDC dá cinco dias para que
Ministério da Cidadania esclareça
regras utilizadas para concessão
do auxílio emergencial

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

PFDC pede a governo
informações sobre
nomeação feita para a
presidência do Iphan

4

6

2

6

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO
DE ALIMENTOS

Orçamento destinado à
segurança alimentar durante
crise da covid-19 é insuficiente,
diz PFDC

sumário
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12

7

PERÍCIA ELETRÔNICA

COMBATE À PANDEMIA

PFDC recomenda a Conselho
Federal de Medicina que não
adote medidas contrárias a
perícias virtuais durante pandemia

PFDC defende constitucionalidade de PL que autoriza
exploração de patentes em
casos de emergência nacional
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MENSAGEM AOSTÉCNICA
PRDCS
INCAPACIDADE

PFDC pede a governo
informações sobre
nomeação feita para a
presidência do Iphan

REGULARIZAÇÃO
MENSAGEM AOS PRDCS
FUNDIÁRIA

MENSAGEM
AOS PRDCS
DIREITO
À EDUCAÇÃO

Manutenção do Enem
durante pandemia gera
impactos desproporcionais e viola
a Constituição, aponta PFDC

Incra emite orientações quanto
à regularização fundiária e
PFDC pede acesso a cópia do
procedimento

12

7

14

15

14

15

18

COMBATE À PANDEMIA

ATO DE IMPROBIDADE

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

NOVAS DIRETRIZES

PFDC defende constitucionalidade de PL que autoriza
exploração de patentes em
casos de emergência nacional

Após depreciação a Zumbi,
PFDC pede que presidente
da Palmares responda por
improbidade

Orientação do governo sobre
comunidades terapêuticas
traz ilegalidade e PFDC pede
imediata correção

PFDC pede esclarecimentos
quanto à exclusão de
cursos de humanas no
acesso a bolsas do CNPq

NOTA TÉCNICA

MENSAGEM AOS PRDCS
REPRESENTAÇÃO

MENSAGEM
PRDCS
DIREITOS
DASAOS
MULHERES

PL da regularização de
terras mantém ilegalidades
da MP 910 e acentuará riscos
diante da covid-19, diz PFDC

PFDC quer ação na justiça para
assegurar transparência e
publicidade dos gastos
governamentais em comunicação

PFDC pede à ministra Damares
dados sobre ações para a
proteção de mulheres no
contexto da covid-19

19

21

22

22

19

24

PL Nº 1975/2020

ADPF 667

RELATÓRIO DA GESTÃO

Em nota ao Congresso, PFDC
destaca importância de lei para
impedir remoções forçadas
durante pandemia da covid-19

PFDC defende constitucionalidade de leis que
proíbem pulverização
aérea de agrotóxicos

Deborah Duprat conclui
gestão à frente da
Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão
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DETERMINANTES
SOCIAIS DA SAÚDE

ABRIL

Em atendimento à PFDC,
Ministério da Saúde apresenta
dados sobre como deve lidar com a
covid-19 em favelas e periferias

NOTA
TÉCNICA

PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

SEGURANÇA ALIMEN
E NUTRICIONAL

PFDC aponta que Ministério
da Saúde é a instância competente para deliberar sobre
medidas essenciais no contexto
da pandemia

PFDC sugere adoção de
protocolos sobre sepultamentos para evitar contingente de
desaparecidos após pandemia

Diante da crise pelo co
PFDC destaca necessid
fortalecer Programa N
Aquisição de Alimento

1

6

7

3

7

MUNDO EM ALERTA

Em nota ao Congresso,
PFDC alerta sobre impactos
sociais da chamada PEC do
Orçamento de Guerra

7

MINISTÉRIO
DA CIDADANIA

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

Governo terá que informar à
PFDC como está fiscalização
das medidas de prevenção
à covid-19 em comunidades terapêuticas

Procuradoria pede a Mandetta
fundamentos técnicos que
embasaram decisão de relaxar
distanciamento social em
algumas cidades

SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

PROGRAMA
TERRA LEGAL

TELEMEDICINA E
PERÍCIA INDIRETA

PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS

EXAME NACIONAL
DO ENSINO MÉDIO

Diante da crise pelo coronavírus,
PFDC destaca necessidade de
fortalecer Programa Nacional de
Aquisição de Alimentos

Em nota ao Congresso,
Procuradoria destaca acórdão do
TCU e aponta danos sociais,
ambientais e econômicos da MP
da Regularização Fundiária

PFDC demanda Conselho de
Medicina sobre facilitação de
perícia para acesso a benefícios
do INSS durante pandemia

Covid-19: PFDC pede à Caixa
que informe medidas em
favor de inadimplentes do
Minha Casa, Minha Vida

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

8

13

11

14

13

15

16

15

ALERTA
DA PFDC

AUXÍLIO
EMERGENCIAL

IDOSOS EM
VULNERABILIDADE

SOLICITAÇÕ
NEGADAS

Gestores que afrouxarem
distanciamento social sem
sistema de saúde preparado
para pico da pandemia podem
responder por improbidade

PFDC defende que público apto
a acessar auxílio emergencial
não seja excluído em razão de
irregularidade no CPF

PFDC quer saber como está
prevenção à covid-19 em
hospitais psiquiátricos e
comunidades terapêuticas

PFDC pede à C
esclarecimen
indeferiment
Auxílio Emerg

sumário
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EXAME NACIONAL
DO ENSINO MÉDIO

SEGURANÇA
PÚBLICA

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

MPF pede a Comando do
Exército que esclareça revogação
de normas que estabeleciam
rastreamento de armas e
munições no país

16

DIREITO
À TERRA

Após indícios de irregularidades, PFDC pede apuração
de conduta de superintendente do Incra no MT

20

17

22

21

23

AUXÍLIO A ESTADOS
E MUNICÍPIOS

RASTREAMENTO DE
ARMAS E MUNIÇÕES

LIBE
RELI

Em nota ao Congresso, PFDC
defende gasto público como
medida para assegurar prestação
de direitos essenciais durante a
pandemia

PFDC pede apuração do
caso da revogação de
normas sobre rastreamento de armas após resposta
do Comando do Exército

Seppi
inform
para
contra
africa

27

28

27

28

SOLICITAÇÕES
NEGADAS

OFÍCIO
AO MEC

SECRETARIAS
DE SAÚDE

VULNERABILIDADE DE
ASSENTADOS RURAIS

PANDEMIA DE
COVID-19

SO
INF

PFDC pede à Caixa Econômica
esclarecimentos sobre
indeferimentos de pedidos de
Auxílio Emergencial

PFDC pede a Weintraub que
esclareça descumprimento de
resultado de eleições para
reitoria em Institutos Federais

PFDC quer saber como está
serviço de atendimento à
saúde da mulher durante
pandemia da covid-19

Despejos forçados de trabalhadores rurais é tema de reunião
entre PFDC e Fórum por
Direitos no Campo

PFDC pede a ministro da Saúde
esclarecimentos sobre atrasos
no pagamento de residentes

PFD
Saú
sub
cov

LIBERDADE
RELIGIOSA

AUXÍLIO A ESTADOS
E MUNICÍPIOS

Seppir terá dez dias para
informar à PFDC medidas
para coibir intolerância
contra religiões de matriz
africana

Procuradoria pede a Iphan
que esclareça nomeações
para cargos no órgão

29

30

29
SOLICITAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

PFDC pede a Ministério da
Saúde informações sobre
subnotificação de casos da
covid-19
sumário
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MARÇO

NOTA TÉCNICA MP 914

VIOLAÇÕES
DE DIREITOS

PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

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

Liderança de ocupação por direito
à moradia em MG é assassinada
e PFDC defende atuação do
Ministério Público Federal

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

3

5

PFDC pede ao Incra providências
para assegurar permanência
de famílias assentadas em
área rural de Formosa (GO)

Ministério da Cidadania
tem cinco dias para esclarecer
ao MPF critérios na concessão
do Bolsa Família nos estados

Debate no STJ destaca
necessidade de mais
política social e menos
repressão penal

9

M
B

PFDC participa de debate
sobre impactos do Plano
Mais Brasil

PF
m
re
de
TRANSPARÊNCIA

PFDC pede ao Ministério da
Saúde que informe planejamento
para lidar com o coronavírus em
favelas e periferias

19

12
PFDC participa de abertura da
mostra “Arpilleras bordando a
resistência”, que retrata impactos
de crimes socioambientais

FRAGILIZAÇÃO DA
GARANTIA DE DIREITOS

PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

12

MARIANA E
BRUMADINHO

9

6

DIREITO À TERRA

POLÍTICA CRIMINAL

Ministério da Cidadania
tem cinco dias para esclarecer
ao MPF critérios na concessão
do Bolsa Família nos estados

6

4

BOLSA FAMÍLIA

BOLSA FAMÍLIA

MPF quer na internet dados
sobre orçamento e número
de novos benefícios do Bolsa
Família

20

18

23

PREVENÇÃO À COVID-19

NOTA TÉCNICA

Por coronavírus, PFDC pede ao
Conselho Nacional de Justiça
suspensão de cumprimento
de remoções e despejos

“Ameaça de devastação constitucional”, aponta PFDC sobre PL
para evitar judicialização diante
de coronavírus
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TRANSPARÊNCIA

COVID-19

PANDEMIA

REPRESENTAÇÃO

MINISTÉRIO DA DEF

MPF quer na internet dados
sobre orçamento e número
de novos benefícios do Bolsa
Família

PFDC pede a Procuradorias
medidas para assegurar
fornecimento de água e
esgoto à população

PFDC querLorem
ampliaripsum
experiências
do MPF na proteção a populações vulneráveis durante
pandemia do coronavírus

PFDC e subprocuradores pedem a
Lorem ipsum
Aras ação no STF pela inconstitucionalidade de propaganda
governamental que ameaça
saúde pública

PFDC pede
esclarecimen
Lorem
ipsum
manutenção de aulas p
em instituições milita
crise da covid-19

20

23

25

26

25

26

NOTA TÉCNICA

ACESSO AO BPC

“Ameaça de devastação constitucional”, aponta PFDC sobre PL
para evitar judicialização diante
de coronavírus

PFDC recomenda ao INSS
mutirão para conceder
pedidos represados de acesso
ao Benefício de Prestação
Continuada

MINISTÉRIO DA DEFESA

PFDC pede
esclarecimentos
Lorem
ipsum sobre
manutenção de aulas presenciais
em instituições militares durante
crise da covid-19

30

30
CAMPANHA
CORONAVÍRUS

Procuradores pedem que
secretário de Comunicação
responda na Justiça por
improbidade
sumário
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27

3

3

PEDIDO PARA
PROVIDÊNCIAS

CAMPANHA
CORONAVÍRUS

PFDC e Câmaras do MPF pedem
a Augusto Aras recomendação à
Presidência quanto a orientações
no combate ao coronavírus

Procuradores pedem que
secretário de Comunicaç
responda na Justiça por
improbidade
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NOTA TÉCNICA
AO CONGRESSO

FEVEREIRO

Nova MP da regularização
fundiária estimula grilagem
de terras e ampliará conflitos
no campo, alerta PFDC

3

LEI nº 2.074/2019

MP 910

REFORMA AG

PFDC defende inconstitucionalidade de lei que restringe atendimento de saúde a migrantes e
refugiados em Roraima

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

Coletivos socia
PFDC apoio pa
direito à saúd
adequado ace

11

12

11

12

3

10
INCONSTITUCIONALIDADE

Plano Mais Brasil é marcado
por inconstitucionalidades e irá
aprofundar desigualdades no
país, alerta PFDC

REFORMA AGRÁRIA

Coletivos sociais pedem à
PFDC apoio para assegurar
direito à saúde e
adequado acesso à terra

13

MEMORANDO DE
ENTENDIMENTOS

BOLSA
FAMÍLIA

PFDC e ACNUR firmam
parceria na promoção e defesa
de direitos de refugiados e
apátridas

PFDC pede esclarecimentos ao
Ministério da Cidadania sobre
problemas no acesso ao Bolsa
Família

POPULAÇÕES INDÍGENAS
E POVOS TRADICIONAIS

MISSÃO OFICIAL
DO ACNUDH

RECOMENDAÇÃO
PFDC

MP da regularização fundiária
é tema de diálogo em reunião do
Fórum por Direitos e Contra a
Violência no Campo

PFDC se reúne com novo representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos

Órgãos da Administração Federal
deverão ser orientados quanto ao
direito à liberdade de expressão
de servidores, recomenda PFDC

14

18

14

18

DIREITO À CULTURA

PFDC participa de sessão
solene em homenagem à
cultura brasileira

20

19

OFÍCIO AO BNDES

SESSÃO SOLENE

PFDC questiona BNDES sobre
exigência para que ONGs apoiadas
pelo banco não exerçam atividades
associativas ou partidárias

PFDC participa de lançamento do Observatório
Parlamentar da Revisão
Periódica Universal
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28
PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS

Exigências do BNDES quanto
a vínculo político-partidário de
dirigentes de ONGs é ilegal e
fere moralidade, aponta PFDC

Linha do Tempo

ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR

JANEIRO

SISTEMA DE
SELEÇÃO UNIFICADA

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

ATUAÇÃO

Proteção a direitos fundamentais marca atuação da
Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão em 2019

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

20

22

27

20

23

30

PEDIDO DE
RESPONSABILIZAÇÃO

FALHAS NAS
NOTAS DO ENEM

CRIMINALIZAÇÃO DA
HOMOTRANSFOBIA

PFDC defende responsabilização de secretário de Cultura
e anulação de atos no período
em que Alvim coordenou o órgão

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

Procuradoria pede à CBF e
ao CNE providências para o
combate à homofobia no
esporte
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10 SISTEMA PFDC
De acordo com a Portaria PFDC/MPF nº 8, de 2020, o Sistema PFDC é uma rede nacional de defesa dos direitos humanos
composta pela união interdependente de membros que, trabalhando de modo articulado, buscam contribuir para a
construção de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária. Abaixo os integrantes que fazem parte desse sistema.

10.1 PFDC TITULAR E SUBSTITUTA
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão
Ana Borges Coêlho Santos
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão Substituta
Mandato: 24/5/2022 - Portaria PGR/MPF nº 382, de 2020.

10.2 NÚCLEOS DE APOIO OPERACIONAL
Criados em dezembro de 2012, por meio da Portaria PGR/MPF nº 653, de 2012, os Núcleos de Apoio Operacional à PFDC
(Naops) funcionam nas cinco Procuradorias Regionais da República e têm como objetivo descentralizar as atividades,
integrar a atuação e, assim, atender a um dos objetivos estabelecidos pelo Planejamento Estratégico do MPF.
NAOP – 1ª REGIÃO
Membros
Ronaldo Pinheiro de Queiroz
Felício de Araújo Pontes Júnior
Leonardo Cardoso de Freitas
Francisco de Assis Marinho Filho
Portaria PFDC/MPF nº 15, de 2019.

NAOP – 2ª REGIÃO
Membros
Paulo Fernando Corrêa
Adriana de Farias
Jaime Arnoldo Walter
Andréa Bayão
Marcelo de Figueredo
Paulo Roberto Berenger
Portaria PFDC/MPF nº 10, de 2019
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NAOP – 3ª Região
Membros
André de Carvalho Ramos
Geisa de Assis Rodrigues
Elton Venturi
Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho
José Ricardo Meirelles
Márcio Domene Cabrini
Portaria PFDC/MPF nº 26, de 2019
NAOP – 4ª Região
Membros
Maurício Pessutto
Claudio Dutra Fontella
José Osmar Pumes
Marcelo Veiga Beckhausen
Paulo Gilberto Cogo Leivas
Portaria PFDC nº 23, de 2019
NAOP – 5ª Região
Membros
Duciran Van Marsen Farena
Miécio Oscar Uchôa Cavalcanti Filho
Antônio Carlos de Vasconcellos
Isabel Guimarães da Camara Lima
Rafael Ribeiro Nogueira Filho
Sônia Maria de Assunção Macieira
Portaria PFDC nº 21, de 2019

10.3 PROCURADORES REGIONAIS DOS
DIREITOS DO CIDADÃO
AC
PRDC: Lucas Costa Almeida Dias
Substituto: Vitor Hugo Caldeira Teodoro
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 360, de 2020
AL
PRDC: Júlia Wanderley Vale Cadete
Substituta: Roberta Lima Barbosa Bomfim
Mandato: 2/2/2023 - Portaria PGR/MPF nº 62, de 2021
AM
PRDC: Bruna Menezes Gomes da Silva
Substituta: Michele Diz Y Gil Corbi
Mandato: 25/10/2020 - Portaria PGR/MPF nº 961, de 2018
AP
PRDC: Sarah Teresa Cavalcanti de Britto
Substituto: Alexandre Parreira Guimarães
Mandato: 31/1/2021 - Portaria PGR/MPF nº 26, de 2021
BA
PRDC: Fábio Conrado Loula
Substituta: Marília Siqueira da Costa
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 643, de 2020
CE
PRDC: Ana Karízia Távora Teixeira Nogueira
Substituta: Marina Romero de Vasconcelos
Substituta: Ilia Freire Fernandes Borges Barbosa
Mandato: 9/3/2021 - Portaria PGR/MPF nº 133, de 2019
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DF
PRDC: Anna Paula Coutinho de Barcelos Moreira
Substituto: Felipe Fritz Braga
Substituto: Wilson Rocha de Almeida Neto
Mandato: 11/12/2021 - Portaria PGR/MPF nº 1.269, de 2019

MT
PRDC: Gustavo Nogami
Substituto: Vinícius Alexandre Fortes de Barros
Substituta: Samira Engel Domingues
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 1.317, de 2019

ES
PRDC: Elisandra Olimpio
Substituto: Fabrício Caser
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 807, de 2019

PA
PRDC: Nicole Campos Costa
Substituto: Felipe de Moura Palha e Silva
Mandato: 12/3/2022 - Portaria PGR/MPF nº 181, de 2020

GO
PRDC: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
Substituta: Léa Batista de Oliveira
Mandato: 11/2/2021 - Portaria PGR/MPF nº 110, de 2019

PB
PRDC: José Guilherme Ferraz da Costa
Substituto: Antônio Edílio Magalhães Teixeira
Mandato: 13/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 554, de 2019

MA
PRDC: Marcelo Santos Corrêa
Substituto: Alexandre Silva Soares
Substituto: Hilton Araújo de Melo
Mandato: 17/12/2022 - Portaria PGR/MPF nº 87, de 2021

PE
PRDC: Carolina de Gusmão Furtado
Substituta: Ana Fabiola de Azevedo Ferreira
Substituta: Natalia Lourenço Soares
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 1.286, de 2019

MG
PRDC: Helder Magno da Silva
Substituto: Edmundo Antônio Dias
Mandato: 3/5/2021 - Portaria PGR/MPF nº 355, de 2019

PI
PRDC: Kelston Pinheiro Lages
Substituto: Alexandre Assunção e Silva
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 833, de 2019

MS
PRDC: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves
Substituto: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira
Mandato: 12/2/2021 - Portaria PGR/MPF nº 112, de 2019

PR
PRDC: Indira Bolsoni Pinheiro
Substituto: Marcel Brugnera Mesquita
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 778, de 2019/
Portaria PGR/MPF nº 414, de 2020
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RJ
PRDC: Ana Padilha Luciano de Oliveira
Substituto: Julio José Araújo Júnior
Substituto: Sergio Gardenghi Suiama
Mandato: 31/8/2022 - Portaria PGR/MPF nº 757, de 2020

SC
PRDC: Claudio Valentim Cristani
Substituto: Fábio de Oliveira
Mandato: 14/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 816, de 2019
SE
PRDC: Martha Carvalho Dias de Figueiredo
Substituto: Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira
de Almeida
Mandato: 10/2/2023 - Portaria PGR/MPF n° 503, de 2018/
Portaria PGR/MPF nº 85, de 2021

RN
PRDC: Victor Manoel Mariz
Substituto: Emanuel de Melo Ferreira
Mandato: 12/10/2022 - Portaria PGR/MPF nº 862, de 2020
RO
PRDC: Raphael Luís Pereira Bevilaqua
Substituta: Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha
Substituta: Samara Yasser Yassine Dalloul
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 1.019, de 2019/
Portaria PGR/MPF nº 1.278, de 2019

SP
PRDC: Lisiane Cristina Braecher
Substituto: Pedro Antônio de Oliveira Machado
Substituto: Jefferson Aparecido Dias
Substituta: Priscila Costa Schreiner Roder
Mandato: 12/6/2021 - Portaria PGR/MPF nº 509, de 2019

RR
PRDC: Oswaldo Poll Costa
Substituto: Ramon Amaral Machado Gonçalves
Mandato: 20/1/2022 - Portaria PGR/MPF nº 988, de 2020/
Portaria PGR/MPF nº 388, de 2020

TO
PRDC: Fernando Antonio de Alencar Alves de Oliveira
Junior
Substituto: Álvaro Lotufo Manzano
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 783, de 2019/
Portaria PGR/MPF nº 329, de 2020

RS
PRDC: Enrico Rodrigues de Freitas
Substituta: Ana Paula Carvalho de Medeiros
Substituta: Suzete Bragagnolo
Mandato: 30/9/2021 - Portaria PGR/MPF nº 809, de 2019
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EQUIPE PFDC

Secretaria Executiva
Cláudia de Fátima Marques Roque
Assessoria de Administração
Luiz Armando Lopes Campião (chefe)
Daniella Duarte Roberto
Heloisa Sousa Lima Chierichetti
Evailton Araujo Santos
Assessoria Multidisciplinar
Bruna Pereira de Alencar (chefe)
Aline Midore Arakaki
Bruno Cruz Pinheiro
Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho
Dimas Policarpo Ferreira Junior
Priscila Vilela Strassburger Danigno
Leonardo Antonio de Moraes Filho

Assessoria de Comunicação e Informação
Allana de Albuquerque Sousa Silva (chefe)
Cristine Barbosa Maia
Marlene Maria Lima De Miranda
Pedro Bezerra
Rodrigo Fernandes Lopes de Oliveira
Wilson Veleci da Silva
Assessoria de Gabinete
Carolina Paulino Tavares (chefe)
Ana Karla Ferreira Silva
Anna Paula Ferreira Neves
João Vitor Dias Chaves
José Trindade Monteiro Neto
Thais Paranhos Capistrano Pereira
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