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APRESENTAÇÃO

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) é um órgão vinculado à estrutura do Ministério Público Federal (MPF), cuja sede
se localiza na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília. Entre as atribuições destacam-se o diálogo e a interação com órgãos
de Estado, organismos internacionais e representantes da sociedade civil, com o propósito de garantir, proteger e promover os direitos
humanos no Brasil.
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Em 2021, a PFDC deu continuidade a diversas iniciativas previstas nos planos de ação desenvolvidos para seus grupos de trabalho e
relatorias temáticas. Além disso, investiu na construção de cooperações interinstitucionais e estudos destinados ao fortalecimento da
cultura de respeito aos direitos humanos no Brasil. O objetivo é fomentar transformações sociais positivas para a sociedade brasileira.
Atualmente, é conduzida pelo subprocurador-geral da República Carlos Alberto Vilhena (2020-2024), tendo como substituta a
subprocuradora-geral da República Ana Borges Coêlho Santos. Neste relatório, o leitor poderá conferir as principais iniciativas
promovidas em 2021.
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1. ORGANIZAÇÃO

A PFDC é o órgão central de um sistema nacional de proteção de direitos humanos, conhecido como Sistema PFDC, atualmente
composto por cinco Núcleos de Apoio Operacional (Naop), 27 Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão (PRDC), 13 Grupos
de Trabalho (GT) e duas Relatorias Temáticas (RT). Mais de 150 membros dos quatro ramos do Ministério Público da União (MPU) e
de Ministérios Públicos Estaduais atuam no Sistema PFDC, no âmbito dos GTs e RTs, de modo articulado, para contribuir na
construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.
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13
GRUPOS
DE TRABALHO

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

2
RELATORIAS
TEMÁTICAS

GT13. Direitos humanos e empresas
RT1. Assistência farmacêutica e medicamentos de alto custo
RT2. Tráfico de pessoas
7

2. INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PFDC

Enquanto instituição de defesa de direitos humanos, a PFDC atua extrajudicialmente por meio de instrumentos como:
OFÍCIO: dirigido, em geral, a autoridades públicas na busca de informações e esclarecimentos acerca da execução de políticas
públicas e de denúncias de violações de direitos humanos. Serve também para a comunicação oficial de decisões;
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RECOMENDAÇÃO: endereçada a órgãos, instituições e prestadores de serviços públicos para que respeitem os direitos humanos,
amparados por normas internacionais, preceitos constitucionais e disposições legais, fixando prazo razoável para adoção das
medidas cabíveis;
REPRESENTAÇÃO: tem o propósito de acionar a autoridade competente para o questionamento judicial, quando as tratativas no
âmbito extrajudicial restarem frustradas, inclusive nos casos de inconstitucionalidade, descumprimento de preceito fundamental e
deslocamento de competência;
NOTA TÉCNICA: busca subsidiar, com base em informações, referências e fundamentos jurídicos, a análise e a decisão por órgãos
e instituições do poder público em temas ligados a direitos humanos;
NOTA PÚBLICA: posicionamento da PFDC sobre determinado tema de sua atuação que envolva interesse público.
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3. PRINCIPAIS DECISÕES E RECOMENDAÇÕES
O procurador federal dos Direitos do Cidadão analisa todas as demandas apresentadas por autoridades públicas, movimentos
sociais ou cidadãos. A seguir algumas das principais decisões tomadas em 2021:
Decisão nº 14/2021/PFDC/CAV - versa sobre Inquérito Civil (IC) instaurado pela PRDC/SP, voltado à apuração do envolvimento de
empresas privadas – notadamente da Volkswagen do Brasil – no regime da Ditadura (1964-1985) e das violações aos direitos
humanos praticadas durante esse período.
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Decisão nº 103/2021/PFDC/CAV - discorre sobre a necessidade de estabelecer comunicação com o Ministério da Educação (MEC)
para reforçar a garantia dos valores da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, em especial nos ambientes
acadêmicos de instituições públicas de ensino e pesquisa.
Decisão nº 227/2021/PFDC/CAV - refere-se à apuração da existência de eventual ato capaz de ensejar responsabilidade civiladministrativa e/ou criminal em decorrência de discurso homotransfóbico proferido pelo apresentador de televisão Sikêra Jr.
Decisão nº 256/2021/PFDC/CAV - trata de IC instaurado pela PRDC/RS, voltado à apuração de mecanismos de fiscalização da
Polícia Federal em face de empresas de segurança privada, a fim de enfrentar o racismo estrutural, bem como casos de
discriminação.
Ofício nº 93/2021/PFDC/MPF - solicita ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) informações sobre a
instauração de grupo de trabalho para rever, sem participação da sociedade civil, a Política Nacional de Direitos Humanos (PNDH).
Ofício nº 296/2021/PFDC/MPF - endossa representação que sustenta a ocorrência de ato de improbidade administrativa em face
de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, e de Marco Frenette, coordenador-geral do Centro Nacional de
Informação e Referência da Cultura Negra.
Recomendação nº 1/2021/PFDC/MPF - propõe ao MEC que se abstenha de editar qualquer ato ou ordem que determine aos
dirigentes das instituições federais de ensino superior providências para prevenir e punir atos supostamente “político-partidários”.
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4. NOTAS TÉCNICAS

Com o apoio dos GTs e das RTs, a PFDC tem emitido notas técnicas sobre temas importantes para a sociedade, como os direitos dos
migrantes, telemedicina durante o período da pandemia, vacinação, educação especial e alimentação escolar.
Nota Técnica nº 1/2021 - elaborada pelo GT Intercameral Agroecologia/MPF, aborda os potenciais impactos negativos para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e para os povos e comunidades tradicionais em face da votação, em caráter de
urgência, dos Projetos de Lei (PL) nº 3.292/2020 e nº 4.195/2012, os quais propõem alterações na Lei nº 11.947/2009.
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Nota Técnica nº 1/2021/MPF/DPU/DPE-RR/MP-RR - elaborada pelo MPF, Ministério Público do Estado de Roraima, Defensoria
Pública da União (DPU) e Defensoria Pública do Estado de Roraima, dispõe sobre aspectos legais e sanitários para o ingresso em
território nacional de estrangeiros provenientes da República Bolivariana da Venezuela, por meio das fronteiras do estado de
Roraima.
Nota Técnica nº 1/2021/REL/SCI/PGR - elaborada pelo GT Intercameral formado pela 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão
(CCR/MPF), pela Secretaria de Cooperação Internacional (SCI/MPF) e pela PFDC, retrata a corrupção como um dos aspectos
facilitadores do tráfico internacional de pessoas.
Nota Técnica nº 3/2021/PFDC/MPF - elaborada em colaboração com os GTs Educação e Direitos Humanos e Pessoas com
Deficiência, aponta a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do Decreto nº 10.502/2020, que institui a Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida (PNEE 2020).
Nota Técnica nº 4/2021/PFDC/MPF - elaborada em colaboração com a RT Assistência Farmacêutica e Medicamentos de Alto Custo,
adota posição contrária à aprovação do PL nº 948/2021 que facilita compra de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) por
empresas privadas.

Acesse as íntegras em: http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc
10

4. NOTAS TÉCNICAS

Nota Técnica nº 5/2021/PFDC/MPF - elaborada em colaboração com o GT Mulher, Criança, Adolescente e Idoso: Proteção de
Direitos, defende o uso da telemedicina em etapas do procedimento de interrupção legal da gravidez resultante de estupro, durante
a pandemia da Covid-19.

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Nota Técnica nº 6/2021/PFDC/MPF - elaborada em colaboração com o GT Migração e Refúgio, sugere a derrubada do veto dado
pelo prefeito do município de Recife (PE) ao sancionar a Lei Municipal nº 18.798/2021, que institui as bases para a elaboração da
"Política Municipal de Promoção dos Direitos dos Migrantes e Refugiados".

Acesse as íntegras em: http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc
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5. NOTAS PÚBLICAS

As notas públicas têm sido utilizadas pelo Sistema PFDC para externar preocupação acerca de violações de direitos humanos, que
têm afetado a sociedade brasileira, especialmente os mais vulneráveis. Em 2021, foram expedidos os seguintes documentos:
Nota Pública nº 1/2021/GT9/PFDC/MPF - refere-se às declarações do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a respeito
da liberdade de imprensa.
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Nota Pública Conjunta 1CCR e PFDC/MPF - defende a valorização da educação básica, universal e gratuita, tendo em vista a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 186/2019, que tramita no Congresso Nacional, sob pretexto de esforço de ajuste fiscal.
Nota Pública nº 2/2021/PFDC/MPF - versa sobre ação policial ocorrida em 6 de maio de 2021 na comunidade de Jacarezinho, no
Rio de Janeiro, que vitimou mais de 20 pessoas.
Nota Pública nº 2/2021/GT13/PFDC/MPF - trata da importância de o Brasil ratificar o Acordo Regional sobre Acesso à Informação,
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe (Acordo de Escazú, 2018).
Nota Pública nº 4/2021/PFDC/MPF - atenta para a violência contra mulheres negras que ocupam cargos políticos.
Nota Pública nº 5/2021/PFDC/MPF - dispõe sobre a necessidade de elaborar estratégia de acolhimento às afegãs e aos afegãos
que busquem refúgio no território brasileiro, em virtude da crise humanitária no Afeganistão.
Nota Pública nº 6/2021/PFDC/MPF - defende a conclusão do processo de internalização da Convenção Interamericana contra o
Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, com a necessária publicação do decreto presidencial de
promulgação.

Acesse as íntegras em: http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc
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6. AÇÕES COORDENADAS

A PFDC tem incentivado procuradores da República de todo o país a cobrarem soluções de agentes públicos e privados em
temáticas ligadas aos direitos humanos. Seis ações coordenadas foram promovidas em 2021.

Antônio Cruz/Agência Brasil
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Acessibilidade em aeroportos

Orientação às PRDCs para celebração de
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
com empresas concessionárias de serviço
público, no intuito de garantir melhores
condições de acessibilidade de pessoas com
deficiência nos embarques e desembarques
em aeroportos.

Apuração de danos a direitos fundamentais

Sugestão às PRDCs dos estados de Goiás, Mato Grosso,
Rio de Janeiro e São Paulo de investigação de
eventuais práticas que violem, especialmente, os
direitos à vida e à saúde, por parte de pessoas físicas e
jurídicas organizadoras, transmissoras e patrocinadoras
da Copa América de futebol masculino 2021.

Memória e Verdade
Incentivo à identificação e à
punição, nas esferas cível e
administrativa,
de
agentes
envolvidos com violações de
direitos humanos durante o
período da Ditadura Militar. A
iniciativa visa ao cumprimento
dos efeitos da decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no Recurso Especial
1836862/SP,
que
trata
da
inaplicabilidade da Lei de Anistia
(Lei nº 6.683/1979) no âmbito
cível e administrativo.
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6. AÇÕES COORDENADAS

Programas de regularização fundiária
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Estímulo à adoção de medidas que garantam a observância dos princípios da administração
pública, o reconhecimento de territórios tradicionais e o respeito à destinação constitucional
das terras públicas federais.

Reserva de vaga para candidatos negros e com deficiência

Fomento ao combate ao racismo e à proteção de direitos das pessoas com deficiência, sugerindo a
adoção de celebração de TACs com Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com o
objetivo de garantir a efetividade da reserva de vagas em concursos públicos para candidatos negros
e candidatos com deficiência, nos termos da legislação em vigor e da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Acessibilidade em instituições de ensino

Exortação as PRDCs para que celebrem TAC com instituições de ensino superior, públicas e
privadas, em funcionamento em sua área de atuação, visando à implantação dos requisitos
legais de acessibilidade, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais
coletivos, com regras explícitas quanto à destinação dos recursos.
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7. ATUAÇÃO INTERNACIONAL
A PFDC mantém interlocução permanente com organismos e
instituições internacionais, tendo em vista que o Brasil é
signatário de diversos tratados e convenções sobre direitos
humanos.
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Para além da troca de experiências, essa cooperação propicia a
construção coletiva de ferramentas de trabalho com vistas à
efetivação dos direitos humanos. Entre os parceiros estão a
Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos
(CIDH e Corte IDH) da Organização dos Estados Americanos
(OEA) e, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), o
Alto Comissariado para Direitos Humanos (Acnudh), a ONU
Mulheres, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e
o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(Acnur).
A atuação envolve ainda a articulação em redes e foros regionais de direitos humanos, como é o caso da Federação IberoAmericana de Ombudsman (FIO), a Rede de Direitos Humanos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a Rede
Latino-Americana para Prevenção de Genocídio e Atrocidades Massivas do Instituto Auschwitz.
A PFDC tem incentivado, por meio de notas públicas, a adoção de acordos internacionais ligados a direitos humanos. Uma delas
destaca a importância de o Brasil ratificar o Acordo de Escazú, que versa sobre acesso à informação, participação pública e acesso à
justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe.
Em outra nota, defende a conclusão do processo de internalização da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação
Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que, apesar de ter sido ratificada em maio de 2021 pelo Congresso Nacional, só
alcançaria plena eficácia jurídica após a publicação do decreto presidencial de promulgação. Em janeiro deste ano, o Executivo
finalmente promulgou a convenção (Decreto nº 10.932/2022).
15

Em outubro de 2021, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão
substituta, Ana Borges Coêlho Santos (foto), participou do "Encontro
Internacional de Defensores do Povo - Migração e Refúgio Refugio",
no qual foi discutida a criação de uma frente comum para tratar da
crise humanitária vivida por migrantes em trânsito pelo continente. O
encontro foi realizado em Cartagena, na Colômbia. Em sua exposição,
Ana Borges falou da importância do acolhimento aos migrantes e da
instituição de políticas públicas efetivas que cuidem dessas
populações vulneráveis.
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Em novembro, o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, participou do XXV Encontro de Redes,
Assembleia Geral e Congresso da FIO, em Santo Domingo, na República Dominicana. Em seu discurso no painel Boa Administração
e Acesso a Serviço Básicos, Vilhena defendeu a construção de uma agenda estratégica relacionada a políticas educacionais no
contexto da pandemia da Covid-19. Na ocasião, os participantes assinaram três comunicados dirigidos a autoridades públicas da
América Latina e do Caribe, abordando temas como a crise de pessoas refugiadas, o aumento da violência de gênero durante a
pandemia e a situação da população carcerária no Equador.
Relatório completo com a íntegra dos pronunciamentos está disponível em:
http://www.mpf.mp.br/pfdc/atuacao-internacional/fio/reunioes-e-eventos/relatorio-xxv-encontro-da-fio

8. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
A PFDC tem se pautado por uma comunicação cada vez mais efetiva com seus diversos públicos. Para tanto, institucionalizou o
Projeto Encontros da Cidadania, que oferece capacitação sobre os mais diversificados temas de interesse de organizações não
governamentais e da sociedade em geral. De novembro de 2020 a dezembro de 2021, foram produzidos 24 webinários, que
contaram com mais de 16 mil visualizações no YouTube.
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Importante destacar que webinários do ciclo Direitos Humanos e Empresas, do Projeto Encontros da Cidadania, ganharam novo
formato, por meio da edição de podcasts. Além de boletins, a PFDC tem investido na utilização do Twitter para uma comunicação
mais imediata e na ampliação de uma parceria com a Secretaria de Comunicação Social do MPF no uso de perfis do Instagram e do
Facebook, que contam com 95 mil e 537 mil seguidores, respectivamente.
A seguir alguns números que buscam traduzir o esforço desempenhado pela PFDC em seu relacionamento com a sociedade.

17.493*
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*
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9. ATUAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO E RELATORIAS TEMÁTICAS

GT1
Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial

O racismo é um dos problemas centrais da sociedade brasileira. A atividade escravagista desenvolvida durante o Brasil-colônia e o
Brasil-império deixou marcas ainda indeléveis na realidade da população negra. Desatar o nó da desigualdade racial é, ou deveria
ser, um dos mais importantes objetivos da República. Apesar dos avanços legais e sociais, as estatísticas mostram que os abusos
contra as pessoas pretas e pardas no Brasil seguem com força alarmante.
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O GT Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial tem se debruçado sobre esse problema. Atualmente, o grupo age no
fortalecimento de políticas públicas de proteção e promoção da igualdade racial, bem como no reconhecimento da contribuição
social e cultural da população negra no Brasil. Além disso, também atua no combate a práticas ou políticas públicas excludentes ou
repressivas que prejudiquem indivíduos ou grupos com base em sua raça, etnia, nacionalidade e religião, ou outras categorias
sociais relacionadas, e faz sugestões de melhorias para a implementação do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).
Entre as diversas atividades do GT em 2021, merece destaque uma reunião virtual com a pesquisadora da Universidade Federal
Fluminense Jacqueline de Oliveira Muniz, no mês de fevereiro, para debater a letalidade policial contra a população negra no Brasil.
O objetivo do encontro era coletar subsídios para elaboração de nota técnica sobre o tema.
Em maio, após a morte de mais de 20 pessoas em uma operação policial na comunidade do Jacarezinho no Rio de Janeiro, a PFDC
expediu a Nota Pública nº 2/2021, em colaboração com o GT, manifestando solidariedade às famílias das vítimas e questionando o
possível descumprimento de decisão cautelar do STF sobre operações policiais durante a pandemia (ADPF nº 635). A nota também
destacou a necessidade do uso cauteloso e ponderado da força nas ações de segurança pública.
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Na véspera do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, celebrado em 25 de julho, a PFDC emitiu a Nota Pública nº
4/2021, em conjunto com os GTs Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial e Mulher, Criança, Adolescente e Idoso:
Proteção de Direitos. O documento chamou a atenção para a opressão, exploração e racismo sofridos pelas mulheres negras no
Brasil, especialmente no campo da representação política. A nota também destacou a necessidade da criação de políticas públicas
voltadas a evitar retrocessos no combate ao racismo e a promover maior acesso das pessoas negras, em especial das mulheres, à
arena política.
No mês de agosto, o GT solicitou ao titular da PFDC a realização de reunião com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH)
e a Ouvidoria do MPF. Na pauta, o aprimoramento dos canais de denúncias de violência política contra mulheres negras antes,
durante e após o processo eleitoral. Ainda em agosto, foi solicitada agenda com representantes do Conselho Nacional de Direitos
Humanos (CNDH) e da sua Comissão Permanente de Promoção e Defesa das Mulheres, População LGBTI e Promoção da Igualdade
Racial para tratar sobre a referida temática.
Em colaboração com o GT Liberdades: Consciência, Crença e Expressão, em novembro, a PFDC emitiu a Nota Pública nº 6/2021,
defendendo a conclusão do processo de internalização da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e
Formas Correlatas de Intolerância. Apesar de ter sido ratificada em maio de 2021, a norma só possui plena eficácia jurídica após
publicação do decreto presidencial de promulgação. O mencionado tratado é considerado um importante instrumento para defesa
dos direitos humanos. Em janeiro deste ano, o Executivo finalmente promulgou a convenção (Decreto nº 10.932/2022).
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GT2
Reforma Agrária e Conflitos Fundiários
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O latifúndio é uma realidade brasileira desde tempos coloniais. Já em 1534, sob os auspícios do reino português, houve a primeira
doação de grandes lotes de terrenos a particulares, sob a condição de plantio no local cedido, conhecido como sesmaria. Essa
prática permaneceu até 1850, com a aprovação da Lei de Terras durante o reinado de D. Pedro II. A própria Lei de Terras manteve o
estímulo à concentração fundiária nas mãos de poucos proprietários, criando dificuldades de acesso aos terrenos pelos pequenos
lavradores. Os ecos dessa legislação reverberam até os dias atuais.
Segundo o censo agropecuário de 2017, publicado pelo IBGE, os estabelecimentos rurais com área igual ou superior a mil hectares
representavam apenas 1% do total de imóveis no campo. Contudo, respondiam por 47% da área total utilizada. Isso contrastava
com os imóveis rurais com menos de 10 hectares, os quais formavam 50% do total de propriedades, mas ocupam apenas 2% da área
rural explorada no Brasil.
A disparidade na distribuição e no uso do solo rural tem sido acompanhada por conflitos no campo, um dos grandes problemas da
realidade brasileira acompanhados pelo GT Reforma Agrária e Conflitos Fundiários. Assim, atua no monitoramento de políticas
públicas capazes de enfrentar essas questões e apresenta subsídios jurídicos para concretização da reforma agrária, além da
prevenção e do combate à violência no campo.
Nessa perspectiva, as principais atividades do GT envolvem: o mapeamento dos processos de aquisição de áreas para reforma
agrária; o acompanhamento das medidas definidas pela Câmara de Conciliação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), visando à efetiva prestação dos serviços de mediação oferecidos, bem como o monitoramento da
implementação de sistema informatizado para controle de tensões e conflitos agrários; e, por último, ações ligadas a políticas de
manutenção de assentamentos, notadamente a ação coordenada sobre o Programa Titula Brasil.
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Em 2021, o GT esteve à frente de diversas iniciativas na sua esfera temática. No mês de fevereiro, a PFDC, provocada por solicitação
desse colegiado, encaminhou às PRDCs as Recomendações nº 6 e nº 7, de 2020, emitidas pelo Titular do 2º Ofício da Procuradoria da
República em Araguaína (TO). Nelas, o Incra era instado a não mais postergar vistorias de imóveis rurais registrados em nome da União,
com vistas à análise de viabilidade do uso desses terrenos em assentamentos de reforma agrária. O encaminhamento da PFDC sugeriu
aos procuradores do restante do país a adoção de procedimento similar em casos semelhantes.
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No mês de março, representantes do GT e do Tribunal de Contas da União (TCU) se reuniram para dialogar sobre o Acórdão nº
727/2020/TCU. Na ocasião, o grupo buscou compreender como a área técnica da Corte de Contas acompanhava a execução do
mencionado acórdão, referente a problemas no Programa Terra Legal. Esse contato decorreu do descompasso entre as
recomendações do Tribunal e as ações adotadas pelo Executivo.
Ainda em março, o GT sugeriu o envio, às PRDCs, de cópia da petição inicial da Ação Civil Pública (ACP) nº 100043069.2021.4.01.3803, apresentada pela Procuradoria da República em Uberlândia (MG) a 3ª Vara Federal Cível e Criminal da respectiva
Subseção Judiciária. A ACP "tem por finalidade garantir às famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais que vivem no Projeto de
Assentamento Maringá/Monte Castelo a efetivação do direito à terra, à moradia, ao trabalho e à vida digna [...], mantendo-se no local as
famílias que lá estão realizando obras e serviços há duas décadas em um imóvel desprovido de regularização fundiária". A PFDC
recomendou a adoção do mesmo procedimento em casos similares em todo o território nacional.
Uma nova reunião envolvendo as equipes do GT e do TCU foi realizada em abril. Agora com a participação do Incra e da Controladoria
Geral da União (CGU), foram discutidos e analisados os Programas Terra Legal e Titula Brasil, de modo a tentar melhor compreendê-los
e aperfeiçoá-los.
O mês de maio foi marcado pela realização de evento virtual sobre os PLs nº 2.633/2020 e nº 510/2021, em trâmite respectivamente na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, vinculados à regularização fundiária. Participaram do evento parlamentares,
representantes do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Movimento dos
Trabalhos Rurais Sem Terra (MST) e da Comissão Pastoral da Terra.
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Em junho, a PFDC, por solicitação do GT, requisitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informações acerca de um
plano de atuação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em Rondônia, ação autorizada pela Portaria nº 235/2021/MJSP. A
requisição teve por base o art. 4º, § 3º, do Decreto nº 5.289/2004. O MJSP, por meio do Ofício nº 144/2021, informou que o processo
administrativo possuía documentos classificados como preparatórios, em virtude de se tratar de uma operação ainda em curso,
motivo pelo qual não era possível a concessão do acesso solicitado.
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No mês seguinte, a PFDC disponibilizou material de apoio, produzido pelo GT, com o objetivo de facilitar o acesso a informações
sobre o Programa Titula Brasil do governo federal. O conteúdo alerta sobre a necessidade de adoção de medidas de prevenção e
organização pelo município para participação no programa.
Em setembro, houve reunião pública para debater estudo sobre demandas possessórias no novo Código de Processo Civil (CPC).
Patrocinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a pesquisa foi coordenada pela professora do Instituto de Ensino e Pesquisa
Insper Bianca Margarita Damin Tavolari, tendo por objetivo entender se as alterações no CPC de 2015 provocaram mudanças nas
ações possessórias coletivas de bens imóveis.
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GT3
Prevenção e Combate à Tortura

A prática da tortura perpassa a história brasileira. Está presente nos duros castigos físicos aplicados aos escravos; nas chibatadas
desferidas nos marinheiros do começo do século XX; nos suplícios sofridos pelos opositores ao Estado Novo getulista, ou pelos
antagonistas ao regime militar vigente nas décadas de 60 a 80 do século passado. Trata-se de mal antigo e bastante conhecido em
nossa sociedade.
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A Constituição de 1988 proíbe a tortura em qualquer circunstância. Além disso, em 1997, foi aprovada a Lei nº 9.455, criminalizando
a prática e definindo penas de até 21 anos para quem a comete.
Apesar disso, a tortura continua sendo aplicada pelos agentes do Estado. São numerosos os casos de violência contra suspeitos
durante abordagens policiais, ou mesmo de prisioneiros sob custódia do Estado. Numa tentativa de sanar essa situação, e de honrar
compromisso assumido junto à ONU, o Brasil criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), por meio da Lei
nº 12.847/2013. O SNPCT busca criar mecanismos estatais para o combate à tortura e outros tratamentos degradantes.
Nesse contexto, o GT Prevenção e Combate à Tortura tem como diretriz atuar no aprimoramento do SNPCT, em especial para a
criação e implantação em todas as unidades federativas de Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT). A
criação de comitê e mecanismos estaduais foi, inclusive, objeto de uma ação coordenada que exortou dezenas de PRDCs a
promoverem TACs com governos locais e outros órgãos públicos. A PFDC destacou ainda a mencionada proposta em reunião com
o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).
Esse GT acompanha o cumprimento de medidas cautelares concedidas pela CIDH, bem como o cumprimento do Protocolo
Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Decreto nº
6.085/2007).
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Em abril, após sugestão do GT, a PFDC solicitou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informações detalhadas sobre a
inclusão do nome do policial militar André Luiz Moreira da Silva no Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do
Ministério Público (Sinalid). Requereu também informações sobre a existência de procedimento investigativo instaurado, em
andamento ou já concluído, sobre o desaparecimento dessa pessoa.
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Em seguida, requisitou ao Conselho Deliberativo do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Estado do Rio
de Janeiro (Provita/RJ) esclarecimentos sobre eventual adoção de medidas protetivas aos familiares do referido policial.
No mês de junho, o GT sugeriu ao PFDC a reiteração de ofícios enviados em 2020 ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e/ou
ao MMFDH, com o propósito de coletar dados sobre o cumprimento de medidas cautelares (MCs) concedidas pela CIDH. As
medidas tinham por objetivo:
reverter a situação de risco extremo a que estavam submetidos os detentos do Presídio Central de Porto Alegre (MC 8-2013);
salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos adolescentes internados em diversos estabelecimentos socioeducativos no
Estado do Ceará (MC 60-15);
salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos adolescentes internados no estabelecimento socioeducativo Casa Cedro no
Estado de São Paulo (MC 302-15); e
investigar o desaparecimento do policial militar André Luiz Moreira da Silva, com o intuito de salvaguardar-lhe a vida e a
integridade física (MC 1489-18).

24

ATUAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO E RELATORIAS TEMÁTICAS

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA

No que se refere às MCs concedidas pela CIDH, de acordo com a sugestão do GT, a PFDC solicitou explicações para os seguintes
órgãos públicos e entidades:
ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) para verificar se a fiscalização nas unidades
socioeducativas já tinha ocorrido;
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à Defensoria Pública do Estado do Ceará para informar se houve fiscalização das medidas cautelares impostas pela CIDH, no
que diz respeito à proteção da criança e do adolescente;
ao juiz corregedor das unidades de internação referidas pela MC 60-15 para a confirmação ou não das informações presentes
no Relatório do MMFDH sobre as unidades de internação no Ceará; e
ao Ministério Público do Estado do Ceará para questionar se aquele órgão já havia apurado, ou estava apurando, as denúncias
registradas pela CIDH.
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GT4
Migração e Refúgio

Hoje os movimentos humanos ocorrem em escala nunca antes vista. Sejam eles motivados por questões políticas, razões
econômicas ou desastres naturais, milhões de pessoas cruzam fronteiras em busca de melhores condições de vida. Segundo a
Organização Internacional para Migrações (OIM), havia 281 milhões de migrantes internacionais ao redor do globo em 2020. Essa
cifra equivale à soma das populações do Brasil e da França.
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Parte significativa dos migrantes internacionais são vítimas de tragédias humanitárias, necessitando obter refúgio fora de suas
nações de origem. Cabe às nações anfitriãs procurar os melhores caminhos para auxiliar essas pessoas. O Brasil tem se destacado
especialmente no acolhimento de refugiados venezuelanos, sírios e congoleses, segundo o Acnur. Em 2018, o Governo Federal
colocou em funcionamento a Operação Acolhida, iniciativa destinada a auxiliar a grande quantidade de pessoas oriundas da
Venezuela, as quais fugiam das difíceis condições sociais, políticas e econômicas daquele país. O ano de 2021 encerrou-se com 287
mil refugiados venezuelanos regularizados no âmbito da operação.
Assim, o GT Migração e Refúgio tem atuado no fornecimento de subsídios técnicos sobre normativos que tratam do fechamento de
fronteiras. Além disso, tem acompanhado e monitorado a continuidade da Operação Acolhida, com o intuito de mantê-la adequada
aos princípios e normas que regem a matéria.
O grupo tem contribuído ainda na interlocução para que o MPF retorne ao Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) na
condição de observador. Nesse contexto, tem adotado medidas (materiais e humanas) para combater a mora administrativa na
apreciação das solicitações de refúgio. Uma delas é a instituição de canal de diálogo com a Polícia Federal, visando garantir a
continuidade do serviço de documentação de migrantes e refugiados.
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Em fevereiro de 2021, a PFDC participou da renovação do termo de colaboração para proteção de migrantes inadmitidos no
aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, firmado originalmente em 2019. O acordo criou condições para o atendimento humanizado
aos migrantes chegados ao Brasil por aquele aeroporto, mas não admitidos no país. Em 2020, 297 pessoas haviam sido atendidas
por serviços estabelecidos a partir desse termo de colaboração, que envolve a PFDC, o Acnur, a DPU, a Secretaria Nacional de
Justiça e a Prefeitura de Guarulhos.
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No mês de junho, as seguintes sugestões foram apresentadas ao Conare para que analisasse:
a) o risco de violação ao princípio da proibição da devolução ou do rechaço (non refoulement), previsto no art. 7º, § 1º, da Lei nº
9.474/1997 e no art. 33 da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados. Tal pedido de análise foi justificado em
razão da inabilitação do pedido de refúgio daqueles que ingressaram no Brasil no período de restrição à entrada de estrangeiros no
País, nos termos do art. 8º, III, da Portaria nº 654/2021, editada em conjunto pela Casa Civil, MJSP e Ministério da Saúde (MS);
b) o descumprimento do art. 8º da Lei nº 9.474/1997, qual seja: o ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento
para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes;
c) a possibilidade de aplicação, aos solicitantes da declaração da condição jurídica de refugiado que adentrem o território por via
terrestre e aquática, das medidas de controle sanitário adotadas para os não nacionais com direito de ingresso no território nacional,
bem como àqueles com residência permanente ou que possuem parentesco com brasileiros; e
d) a possibilidade de adequação das medidas de controle sanitário a serem tomadas em relação ao fluxo migratório de nacionais
venezuelanos, bem como a possibilidade e necessidade de adequação das portarias de fechamento de fronteiras quanto a esse
grupo de migrantes.
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Ainda em junho, houve a realização de webinário comemorativo ao Dia do Imigrante, sobre o tema Lei de Migração e Refúgio, como
parte do Projeto Encontros da Cidadania. O evento contou com a participação de pesquisadores da Universidade Federal de Santa
Maria e da Universidade Federal do Paraná e do coordenador do GT Migração e Refúgio.
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Em julho, a PFDC, com o apoio do GT, elaborou Nota Técnica nº 6/2021, sugerindo a derrubada do veto dado pelo prefeito do
município de Recife (PE) ao sancionar a Lei Municipal nº 18.798/2021, que instituiu as bases para a elaboração da Política Municipal
de Promoção dos Direitos dos Migrantes e Refugiados. O artigo vetado dava à prefeitura a possibilidade de capacitar seus agentes e
adaptar seus equipamentos públicos, de forma a proporcionar melhor proteção e acolhimento aos migrantes.
A PFDC divulgou, em agosto, a Nota Pública nº 5/2021 sobre a necessidade de elaborar estratégia de acolhimento às afegãs e aos
afegãos que buscassem futuro refúgio no território brasileiro, em virtude da crise humanitária no Afeganistão. Na ocasião, pediu que
o governo brasileiro se posicionasse urgentemente sobre o recebimento de refugiados oriundos daquele país. Ressaltou a
necessidade de ação conjunta do Governo Federal, ao menos, com a participação do MJSP, do MRE e do Conare.
Além disso, foram sugeridas três medidas de acolhida humanitária aos afegãos. A primeira foi a edição de portaria para definir
procedimento de concessão de visto humanitário e autorização de residência às pessoas afetadas pelo conflito no Afeganistão. A
segunda tratava da adoção de estratégia para garantir o encontro de membros de famílias que já se encontrassem em território
brasileiro. A terceira sugeria a notificação das autoridades competentes, alertando para a garantia da não devolução de indivíduos
afegãos que ingressassem em território brasileiro, mesmo que de forma irregular ou sem documentação.
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GT5
Educação e Direitos Humanos

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim
preceitua o art. 205 da Constituição Federal.
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Desde o advento da Constituição Cidadã, o Brasil avançou na redução do analfabetismo. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 1988, 18,9% das pessoas com 15 anos ou mais de idade, cerca de 17 milhões de brasileiras e
brasileiros, não sabiam ler ou escrever. Em 2019, esse percentual diminuiu para 6,6% ou 11 milhões de pessoas. Apesar da redução
significativa, o contingente de analfabetos e de analfabetas ainda é expressivo.
Acrescente-se a isso o fato de o sistema educacional enfrentar sérias dificuldades na formação dos jovens no ensino fundamental.
Em 2018, a prova do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) indicou que 43% dos estudantes
brasileiros de 15 anos estiveram abaixo do nível mínimo de proficiência em leitura, matemática e ciências. A média dos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade que organiza a prova, foi de 13% neste quesito.
Esses e outros desafios precisam ser vencidos para que o comando constitucional seja cumprido a contento. Desse modo, o GT
Educação e Direitos Humanos visa subsidiar os trabalhos da PFDC, no que se refere a questões sensíveis relativas à proteção e
promoção de uma educação pública, democrática, plural, laica, universal, humanizada e de qualidade.
Atua na promoção e defesa de uma educação voltada para a cidadania e a democracia, em especial na superação de qualquer
forma de discriminação e na promoção da cultura da paz e contra toda e qualquer forma de violência. Acompanha políticas de
bolsas de pesquisa científica – Capes e CNPq –, bem como questões envolvendo proibição de conteúdos escolares relacionados a
gênero e à educação sexual, além da militarização das escolas públicas.
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No mês de janeiro de 2021, a Comissão Permanente de Educação (Copeduc), do Grupo Nacional de Direitos Humanos
(GNDH/CNPG), a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (1CCR) e a PFDC, em nota pública conjunta, manifestaram profunda
preocupação com o conteúdo da PEC nº 186/2019, que tramitava no Congresso Nacional sob o pretexto de esforço de ajuste fiscal.
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O art. 4º da referida PEC extinguia a destinação constitucional de recursos mínimos para a educação por parte da União, Estados e
Municípios. A proposta, promulgada pelo Congresso Nacional, representa não só um retrocesso em termos da política educacional
brasileira, como também o esvaziamento de conquistas. Exemplo disso é o caráter permanente dado ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Sem a obrigação dos repasses
mínimos à educação, segundo a nota, o Fundeb perderia sua efetividade como instrumento financiador.
Em março, com o apoio dos GTs Educação e Direitos Humanos e Liberdades: Consciência, Crença e Expressão, a PFDC formulou a
Recomendação nº 1/2021/PFDC/MPF destinada ao MEC. Nela, orientava-se o ministério a abster-se de editar atos ou ordens
determinando aos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior a prevenção e punição de atos supostamente políticopartidários. O texto da PFDC opôs-se à Recomendação nº 133/2019, expedida pela Procuradoria da República em Goiás, que
aconselhava o MEC em sentido totalmente oposto.
Com a colaboração dos GTs Educação e Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, a PFDC elaborou o texto da Nota Técnica nº
3/2021, divulgada em abril. O documento apontava a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do Decreto nº 10.502/2020,
que instituiu a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. A nota técnica
demonstrou que o decreto criava condições para a segregação de alunos com deficiência em classes ou escolas apartadas dos
estabelecimentos regulares de ensino, contrariando o paradigma de um ambiente educacional inclusivo.
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Em julho, o grupo reuniu-se com representantes da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e foram discutidos diversos temas,
entre eles a questão do movimento de militarização das escolas. O encontro resultou no compartilhamento de relatórios relativos ao
assunto para informação, conhecimento e futuras ações.
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Ainda em julho, após articulação do Sistema PFDC, houve a abertura de inscrições para o processo seletivo, com vistas ao
preenchimento de vagas destinadas a integrantes do MPF interessados em participar do Curso Fundamentos na Prevenção de
Atrocidades Massivas, promovido pelo Instituto Auschwitz.
No mesmo mês, em virtude de representação, a PFDC oficiou ao MEC e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), solicitando esclarecimentos sobre a instituição de comissão de revisão ideológica das questões do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
Já em agosto, integrante do GT, representando a PFDC, se manifestou na audiência pública promovida pelo STF nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.590, que trata sobre o Decreto nº 10.502/2020. Em sua fala, reafirmou posição da PFDC
emitida na Nota Técnica nº 3/2021, que aponta o caráter segregacionista da norma.
Em setembro, a PFDC recomendou ao Inep que se abstivesse de criar a Comissão de Revisão dos processos de Avaliação da
Educação Básica – Avaliação de Itens, conforme estabelecido na Minuta de Portaria constante dos processos administrativos de nº
23036.003596/2021-21 e nº 23036.003658/2021-02, bem como de toda e qualquer iniciativa de igual matiz.
Ainda em setembro, a pedido do GT, a PFDC encaminhou ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
solicitando informações detalhadas e atualizadas acerca da fiscalização quanto ao descumprimento do art. 14 da Lei nº
11.947/2009. Esse artigo determina que, dos recursos financeiros repassados pelo fundo, no âmbito do PNAE, pelo menos 30%
sejam utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de
suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
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GT6
Pessoas com Deficiência

A Constituição Federal estabelece que as três esferas do poder público são responsáveis por cuidar da saúde e dar assistência
pública, bem como da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Além disso, o texto constitucional, em diversos pontos,
estabelece a necessidade de integração social da população com deficiência, de modo a garantir-lhe a possibilidade de uma vida
digna, produtiva e com bem-estar.
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Segundo o IBGE, 8,4% dos brasileiros acima de 2 anos de idade possuíam algum tipo de deficiência em 2019. Isso corresponde a
mais de 17 milhões de pessoas, o equivalente à população do estado do Rio de Janeiro. O GT Pessoas com Deficiência tem por
diretriz atuar na promoção e defesa do exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais dessa
população, com ênfase no enfrentamento de qualquer forma de discriminação (Decreto nº 6.949/2009), bem como no respeito a
sua inclusão (Lei nº 13.146/2015) e acessibilidade (Decreto nº 5.296/2004).
A atuação do grupo tem envolvido o levantamento junto às Universidades Federais e Institutos Federais da efetiva implementação
dos núcleos de educação inclusiva. Além disso, como antes mencionado, houve a produção de Nota Técnica nº 3/2021 sobre a
inconstitucionalidade e inconvencionabilidade do Decreto nº 10.502/2020. A norma abria a possibilidade da segregação dos
alunos com deficiência em escolas ou classes apartadas daquelas estabelecidas no ensino regular, em clara oposição ao paradigma
inclusivo dessas pessoas no ambiente educacional. O documento também foi encaminhado ao procurador-geral da República, por
meio do Ofício nº 172/2021/PFDC/MPF, com o propósito de subsidiar a manifestação na ADI nº 6.590.
Outro assunto então em análise foi a regulamentação do disposto no art. 2º, § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata
da avaliação de deficiência por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A PFDC solicitou ao Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (Conade) a entrega de todo material sobre tal regulamentação.
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A PFDC estimulou, em junho, a adoção de ação coordenada para a solução dos eventuais obstáculos à acessibilidade das pessoas
com deficiência encontrados em aeroportos, preferencialmente por meio da celebração de TAC com os gestores desses locais,
tendo como parâmetro mínimo a obtenção da tecnologia de assistência para embarque e desembarque em aeronaves de qualquer
altura. A medida teve como base um TAC celebrado pelo MPF com o Aeroporto de Vitória da Conquista (BA).
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Em julho, o GT manifestou preocupação com o fato de que as ações do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) sobre o Modelo
Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, instituído pelo Decreto nº 10.415/2020, estavam se desenvolvendo sem a
necessária representatividade das pessoas com deficiência.
Ainda no mês de julho, o coordenador do GT participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater as
recomendações feitas ao Estado Brasileiro no terceiro ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU 2017-2021) em relação aos direitos
das pessoas com deficiência, no âmbito do Observatório Parlamentar da RPU. Importante esclarecer que a RPU é um mecanismo,
criado por resolução da ONU em 2006, a fim de avaliar a situação dos direitos humanos nos 193 Estados membros da organização.
Após análise de sugestões feitas pelo GT, a PFDC expediu, em outubro, ofícios à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e ao Conade, solicitando, respectivamente, cópia integral do relatório final das atividades do GTI sobre o Modelo Único
de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência e dos estudos que embasaram a aprovação, por meio da sua Resolução nº 01/2020, do
Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado (IFBr-M), em especial do relatório produzido pela Universidade de Brasília (UnB).
Em outubro, houve o envio de ofício-circular às PRDCs estimulando a apuração da falta de reserva de vagas para candidatos negros
e pessoas com deficiência para acesso ao cargo de Tradutor e Intérprete de Libras junto aos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia localizados nas diversas unidades da Federação. A iniciativa teve como base TAC firmado com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
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GT7
Memória e Verdade

A Ditadura Militar instalada no Brasil entre 1964 e 1985 teve como principais características a repressão violenta a seus opositores –
inclusive com o emprego de tortura e assassinatos – o cerceamento das liberdades e garantias individuais, além da corrosão da
democracia.
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Houve pelo menos 20 mil pessoas torturadas durante o período. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reconheceu, em 2014, a
morte de 224 pessoas e o desaparecimento de outras 210 por agentes do Estado durante aqueles 21 anos. Mais de mil ossadas de
vítimas da ditadura, descobertas no cemitério clandestino de Perus, em São Paulo, aguardam identificação.
Os crimes perpetrados pelo Estado durante o regime militar são um dos capítulos mais sombrios da história brasileira, não podendo
ser esquecidos. A Volkswagen do Brasil, por exemplo, cooperou com o regime militar aqui instaurado. Colaborou com a repressão
política, inclusive do ponto de vista financeiro, auxiliando até mesmo no desaparecimento temporário de alguns de seus
funcionários.
Diante desse cenário, o GT Memória e Verdade tem como objetivo atuar pela observância da Lei nº 9.140/1995 (Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos - CEMDP), da Lei nº 10.559/2002 (Comissão de Anistia) e da Lei nº 12.528/2011 (Comissão
Nacional da Verdade).
O GT tem atuado em casos envolvendo o desaparecimento de crianças durante o período da Ditadura Militar, o fomento de lugares
de memória no país e a inaplicabilidade da Lei de Anistia nas esferas cível e administrativa, em casos de graves violações de direitos
humanos. "Lugar de memória" é um termo utilizado no campo dos direitos humanos, referente aos diferentes suportes de
celebração e cultuação das memórias de vítimas submetidas a graves violências e/ou supressão de direitos.
O grupo tem tratado de recomendações expedidas pela CNV e decisões da Corte IDH em matéria de justiça de transição, assim
como de responsabilidades empresariais e das universidades no período ditatorial. Além disso, fomenta pesquisas sobre autorias de
atos violentos, envolvendo indígenas, camponeses, LGBTI+, mulheres, crianças e outras minorias.
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No início do ano, a PFDC homologou a promoção de arquivamento do IC que apura a participação da Volkswagen do Brasil em
violações aos direitos humanos no regime ditatorial. O TAC celebrado entre MPF, MPT, MP/SP e a empresa estabeleceu, entre outras
obrigações, o pagamento de R$ 36,3 milhões.

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em fevereiro de 2021, o GT realizou levantamento dos procedimentos investigativos ou notícias de fato, em trâmite ou arquivados, cujo
objeto tratasse da apuração do desaparecimento de crianças ou adolescentes durante a Ditadura Militar. Com base nesses dados, foi
feito contato com a Procuradoria da República no Município de Marabá (PA), de modo a oferecer-lhes apoio do GT em decorrência de
IC em trâmite sobre o tema naquela unidade.
Novo levantamento foi realizado em março de 2021, com foco em ações cíveis em curso, denúncias criminais propostas e
procedimentos administrativos em andamento ou arquivados relacionados à Lei da Anistia.
No mesmo mês, a PFDC oficiou o MP do Paraná para coleta de informações sobre o Projeto "Lume – Lugar de Memória", o qual se
propõe a "ampliar as ações do Estado do Paraná na preservação da memória acerca das graves violações aos direitos humanos aqui
ocorridas, nos termos das recomendações da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, inclusive no que se refere à proposta de
valorização da democracia".
Em maio, encaminhou ofício a diversos membros do MPF, informando sobre a instauração de procedimento administrativo voltado à
continuidade de pesquisas sobre autoria de atos violentos em casos emblemáticos (JK, João Goulart e Anísio Teixeira).
Em uma parceria que contou com o GT Direitos Humanos e Empresas, em junho, a PFDC promoveu webinário com o tema "Justiça de
Transição Corporativa". De acordo com a ONU, justiça de transição envolve o conjunto de processos e mecanismos relacionados com
os esforços de uma sociedade para superar um legado de graves violações de direitos humanos cometidas em larga escala no
passado, a fim de assegurar responsabilização, administração da justiça e reconciliação.
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No mesmo mês, houve remessa de ofício à Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) requisitando informações sobre casos de desaparecimento de crianças ou adolescentes ao longo da Ditadura
Militar cadastrados no Sinalid, e, em caso de resposta afirmativa, os dados disponíveis, em especial nome(s) do(s) desaparecido(s) e
local do fato.
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Ainda no mês de junho, as PRDCs em todos os estados brasileiros receberam ofício com modelo de petição inicial de ACP
elaborada pelo GT. O propósito do documento foi incentivar o cumprimento da decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial
1836862/SP, que trata da inaplicabilidade da Lei de Anistia em casos de natureza cível e administrativa. O ofício propôs a realização
de ação coordenada em duas etapas: o levantamento, em cada estado e no Distrito Federal, de todas as ações e procedimentos
administrativos, cíveis e criminais, relativos a violações de direitos humanos durante o período ditatorial; em seguida, a remessa, aos
procuradores responsáveis por esses procedimentos, de sugestão para que avaliassem a possibilidade de ajuizamento de ações
para reparação civil por essas violações.
A PFDC, acolhendo sugestão do GT, enviou ofício à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) exortando esses órgãos a promoverem o financiamento e
a concessão de bolsas de estudos para pesquisas sobre violações a direitos humanos ocorridas no período da ditadura.
Encerrando as ações de junho, o GT compilou informações sobre instituições e órgãos que já tivessem projeto ativo para
acompanhar o cumprimento das decisões da CNV e da Corte IDH, em matéria de justiça de transição.
Em julho, foram reunidas informações sobre os procedimentos instaurados no MPF para acompanhamento da implantação dos
lugares de memória.
No mês de agosto, foi realizado webinário em homenagem ao Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. A
temática discutida foi o avanço nos recursos de identificação humana como forma de prevenção ao crime de desaparecimento
forçado. O evento ocorreu no âmbito do Projeto Encontros da Cidadania.
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Dando prosseguimento às ações do GT, em agosto, a PFDC orientou os procuradores da República que atuam na área de cidadania
para que comunicassem ao órgão e aos familiares das supostas vítimas a propositura de novas ações cíveis e criminais relacionadas
à justiça de transição, salientando que a comunicação fosse feita previamente ao ajuizamento das ações no que se refere aos
familiares. A comunicação à PFDC teve como finalidade subsidiar as ações do GT, no acompanhamento de políticas públicas no
que se refere à apuração de responsabilidades empresariais durante a ditadura.
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Em outra iniciativa, foi enviado ofício à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes),
pedindo informações detalhadas a respeito da existência de pesquisas sobre a temática justiça de transição, realizadas no âmbito
das instituições de ensino superior, incluindo os nomes dos pesquisadores com suas respectivas linhas de investigação.
Fechando as ações de agosto, o GT se reuniu com a CEMDP para tratar, principalmente, das preocupações sobre a interrupção de
projetos, revisão de decisões e entendimentos, indeferimentos em massa, medidas de memória, extinção da comissão e paralisação
de atividades nos últimos anos.
No mês de novembro, houve encaminhamento de ofícios a membros do MPF no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e
Tocantins, informando a disposição do GT em colaborar nas apurações relativas a lugares de memória.
Ainda em novembro, a PRDC/TO requereu informações sobre a situação de um monumento desenhado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer e construído em homenagem à Guerrilha do Araguaia, localizado no município de Xambioá, na microrregião do Bico do
Papagaio, no Tocantins. Os ofícios encaminhados à Prefeitura Municipal de Xambioá e à Agência do Desenvolvimento do Turismo,
Cultura e Economia Criativa decorreram de pedido da PFDC.
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GT8
População LGBTI+: Proteção de Direitos

A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais estima em 18 milhões de pessoas a população
LGBTI+ no Brasil. Isso representa 8,4% do total de habitantes do país, mas trata-se de cifra imprecisa, pois não há números oficiais
que captem a variedade dos recortes de gênero hoje existentes.
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A carência de números oficiais invisibiliza uma parcela importante da população, tanto no que diz respeito ao planejamento de
políticas públicas quanto no que se refere especialmente à discriminação dessas pessoas.
Embora os crimes de homofobia e transfobia tenham sido considerados imprescritíveis e inafiançáveis pelo STF em 2019, o Brasil é
um país onde impera forte preconceito quanto à orientação sexual e ao gênero das pessoas. Isso se reflete em casos reiterados de
violência verbal, psicológica e física contra a população LGBTI+.
Nosso país figura no topo do ranking das nações que mais matam pessoas transgênero no mundo. Segundo a organização
Transgender Europe (TGEU), dos 375 assassinatos de pessoas trans ocorridos em 2021, 125, ou um terço do total global,
aconteceram aqui. A situação é agravada pelo fato de o Brasil, entre 81 nações pesquisadas, registrar o maior número de
assassinatos de travestis e pessoas trans por 13 anos consecutivos.
Faz-se, portanto, cada vez mais necessária a construção de aparatos de proteção a essas pessoas. Desse modo, o GT População
LGBTI+: Proteção de Direitos atua na promoção e defesa da cidadania e dos direitos humanos da população lésbica, gay, bissexual,
travesti, transexual, intersexual e de outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero.
Acompanha, ainda, iniciativas relacionadas ao enfrentamento de todas as formas de discriminação, coerção e violência em razão de
orientação sexual e identidade de gênero junto a órgãos governamentais, entidades privadas e organismos internacionais, bem
como contribui para o aprimoramento de políticas públicas.
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As principais temáticas de atuação abrangem o registro das crianças intersexo e a integridade física e psíquica delas; o
levantamento pelas ONGs em parceria com as PRDCs de casos graves de violência transfóbica; a alteração de registro civil para
pessoas trans (no Brasil e no exterior), conforme a decisão proferida pelo STF na ADI nº 4.275. Outro ponto importante debatido
trata da inclusão de dados da população trans no censo brasileiro.
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Em fevereiro de 2021, integrantes do GT acompanharam a apresentação do Dossiê "Assassinatos e Violência contra Travestis e
Transexuais Brasileiras em 2020", promovida pela CDHM-CD.
Em maio, a PFDC organizou, no âmbito do Projeto Encontros da Cidadania, webinário com o tema "A criminalização da
homotransfobia: desvios à efetivação da decisão do STF na ADO 26 e no MI 4773". O debate girou em torno da determinação do
STF para que as condutas homofóbicas e transfóbicas sejam enquadradas na tipificação da Lei do Racismo, até que haja lei
específica sobre a matéria.
No mês de agosto, a PFDC, por sugestão do GT, instaurou procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas
voltadas à instituição de registro e base de dados oficial de crimes de motivação homotransfóbica praticados no Brasil.
O GT tem se reunido, ainda, para debater as iniciativas de equidade de gênero, raça e diversidade no MP brasileiro, tendo como
base representação do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público.
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Em outubro, a partir da Recomendação Conjunta nº 03/2021, elaborada pelo MPF/AC, pela DPU, pelo MP/AC e pela Defensoria
Pública daquele estado, a PFDC solicitou às PRDCs que recomendassem aos órgãos de segurança pública de suas regiões as
seguintes ações:
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treinamento e capacitação dos agentes de segurança pública na temática LGBTI+, abrangendo pelo menos as polícias civil e
militar, o corpo de bombeiros e o órgão de administração penitenciária;
inclusão de dados relativos a pessoas LGBTI+ nos registros policiais (identidade de gênero, orientação sexual, nome social,
etc.), de modo a viabilizar a coleta de dados estatísticos sobre a violência LGBTfóbica nos estados;
ampliação do foco da apuração dos crimes de violência doméstica e familiar, bem como as medidas protetivas de competência
da polícia, às mulheres transexuais e travestis vítimas de tal violência.
A partir de solicitação do GT, em novembro, a PFDC exortou a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) a incluir, nos
eventos relacionados a temas afetos a direitos de pessoas LGBTI+, a participação de acadêmicos e profissionais representantes
daquela população.
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GT9
Mulher, Criança, Adolescente e Idoso: Proteção de Direitos

Mulheres, crianças, adolescentes e idosos formam um recorte peculiar da população brasileira, em razão de suas posições de
vulnerabilidade na sociedade. Todas essas categorias receberam especial atenção legislativa, de maneira a proporcionar-lhes maior
proteção ante as ameaças presentes no arranjo social brasileiro.
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A Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como o Estatuto do Idoso são os exemplos mais
relevantes de normas empregadas para proteger esses grupos em nossa sociedade. A Lei Maria da Penha visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher; o ECA tem por objetivo conceder proteção integral às crianças e aos adolescentes; já o
Estatuto do Idoso cuida de assegurar os direitos das pessoas com 60 anos ou mais de idade. Nos três casos, o Legislador entendeu
ser necessário cuidado diferenciado a essas três classes de cidadãs e cidadãos.
Essas três leis – e outras mais – mostram-se como um marco civilizatório em nossa sociedade. Ainda que constantemente
infringidas, sua existência permite avanços nos cuidados de pessoas que, por motivos circunstanciais, encontram-se incapazes de
se proteger sozinhas.
Diante dessas hipervulnerabilidades, foi instituído o GT Mulher, Criança, Adolescente e Idoso: Proteção de Direitos, tendo como
diretriz fortalecer as políticas públicas voltadas a esses grupos, incluindo o enfrentamento da violência, em suas diversas formas, o
acompanhamento da utilização dos recursos do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e das atividades do
Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).
As principais temáticas trabalhadas pelo GT são a correlação entre o consumo de álcool e a violência doméstica, o cumprimento da
Lei do Minuto Seguinte (Lei nº 12.845/2013) e a ampliação da rede de atendimento das vítimas e de acesso ao tratamento
profilático. Também acompanha as políticas de integração entre os órgãos envolvidos no atendimento desses grupos (segurança
pública, instituto médico legal, órgãos de saúde, assistência social e educação) e a questão da equidade de gênero no MPU.
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Em julho de 2021, a PFDC, em colaboração com o GT, divulgou a Nota Técnica nº 5/2021 favorável ao uso da telemedicina de forma
parcial, apenas para as etapas de tratamento medicamentoso e acompanhamento pós-tratamento, no caso de interrupção
voluntária da gravidez decorrente de estupro. O documento foi encaminhado às PRDCs, ao ministro da Saúde, ao diretor-presidente
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM).
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No mesmo mês, divulgou Nota Pública nº 4/2021, em homenagem ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra,
instituído pela Lei nº 12.987/2014, e comemorado, anualmente, no dia 25 de julho, com inspiração no Dia Internacional da Mulher
Afro-Latino-Caribenha. A nota foi produzida em conjunto com o GT Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial e
destacou a luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo, especialmente no campo da
democracia representativa. Salientou a urgência da construção de uma política pública adequada aos novos tempos, que
impedisse retrocessos e proporcionasse o aumento do número de candidaturas de pessoas negras, em especial de mulheres
negras, as quais desejam se ver representadas nesses espaços de poder.
Em novembro, foram instaurados dois procedimentos administrativos vinculados ao sistema socioeducativo. O primeiro deles foi
destinado ao acompanhamento de políticas e à fiscalização de recursos atinentes ao sistema. O segundo concentrou-se no
acompanhamento das políticas relacionadas à profissionalização e inclusão no mercado de trabalho das pessoas inseridas naquele
mesmo sistema.
Especificamente em relação ao Observatório Parlamentar da RPU, o GT tem acompanhando as discussões promovidas pela CDHMCD. A coordenadora do GT participou de audiências públicas com os temas "Mulheres na Política" e "Direitos das Populações
Rurais", nos meses de maio e outubro, respectivamente.
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GT10
Seguridade Social e População em Situação de Rua

O conceito de cidadania perpassa necessariamente pelo reconhecimento e concretização dos direitos assistenciais em face do
Estado Social. A partir dessa premissa, a seguridade social envolve um amplo sistema de proteção, previsto no art. 194 da
Constituição Federal, que exige a intervenção pública para assegurar a efetividade dos direitos à saúde, à previdência e à
assistência social em relação a todos os que dela necessitarem.
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A presença do Estado, por meio da seguridade social, é fundamental para reduzir as desigualdades sociais. Dados do IBGE,
demonstram que, em 2020, 12 milhões de pessoas viviam na linha de extrema pobreza.
Uma das principais evidências dessa desigualdade social brasileira é a realidade da população em situação de rua. Estimativas do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que a população de rua ampliou-se em mais de 140% entre 2012 e 2020,
passando de 92 mil pessoas para 221 mil nesse período.
Essas pessoas, vivendo nas calçadas, nos terrenos baldios e outros espaços inusitados da estrutura urbana, encontram-se
marginalizadas socialmente, em condições de vida bastante precárias. A elas são negados itens básicos da existência cotidiana,
como um local para se abrigar, guardar seus pertences ou um banheiro para a higiene pessoal.
Em muitos casos, são eremitas digitais, sem acesso a tecnologias como a internet ou celulares, ferramentas necessárias ao exercício
da cidadania. Exemplo disso foi a considerável parte dessa população que não conseguiu se registrar no Cadastro Único do
Governo Federal (CadÚnico) para receber, além de outros benefícios, o auxílio emergencial, durante a pandemia da Covid-19.
Além disso, a violência contra essas pessoas agrava uma situação já penosa. Segundo o MS, foram registrados mais de 17 mil casos
de violência contra moradores de rua entre 2015 e 2017. A maioria das vítimas era de mulheres negras, a evidenciar um maior
cuidado a determinados grupos com hipervulnerabilidade.
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Atento aos direitos que envolvem a efetivação do Estado Social, o GT Seguridade Social e População em Situação de Rua atua na
garantia de acesso a serviços de saúde, benefícios previdenciários e assistenciais, inclusive os emergenciais. Também contribui
para a universalização do registro civil de pessoas, bem como para o reforço das políticas públicas de proteção e promoção dos
direitos da população em situação de rua, incluindo o enfrentamento da violência em suas diversas formas.
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Em 2021, o GT debateu os efeitos da pandemia do Covid-19. Constatou a carência de dados estatísticos atualizados, o que
impossibilita o planejamento das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, assim como a ausência de
documentação civil, o que impede o exercício dos direitos de cidadania, especialmente em relação ao registro no CadÚnico.
A PFDC busca concretizar políticas públicas capazes de garantir, sobretudo, o direito à moradia, de modo a resgatar a dignidade
dessas pessoas. Nesse sentido, o GT tem priorizado o acompanhamento das ações do Conselho Intersetorial de Monitoramento de
Políticas Públicas para População em Situação de Rua.
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GT11
Liberdades: Consciência, Crença e Expressão

Entre 1964 e 1985, a liberdade de expressão foi cerceada com rigor pela Ditadura Militar no Brasil. As obras artísticas eram
censuradas, assim como as matérias jornalísticas; as manifestações populares contrárias ao regime eram reprimidas violentamente
pelas forças de segurança. Com o fim do período militar, a Constituição de 1988 garantiu a todos o direito à liberdade de expressão
antes confiscada, bem como à livre manifestação da consciência e de crença.
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O texto constitucional apresentou-se como um inegável avanço no campo das liberdades, mas, na prática, ainda existem problemas
a superar. O discurso de ódio e intolerância, amplificado pelo uso das plataformas digitais, as repreensões a movimentos sociais,
bem como a consolidação da liberdade de crença permanecem um desafio no Brasil. Os locais de cultos das religiões de matriz
africana são frequentemente depredados e seus fiéis agredidos por integrantes de outras denominações religiosas.
O exercício dessas liberdades requer cuidado redobrado da sociedade, por isso o GT Liberdades: Consciência, Crença e Expressão
fomenta o respeito à diversidade religiosa, cultural e de opinião. Suas principais temáticas de atuação são a garantia da liberdade de
reunião, de manifestação e religiosa, sobretudo, de matriz africana. Também integram o foco do GT as formas de enfrentamento da
censura indireta a docentes e discentes, além da defesa da liberdade de imprensa.
Nesse cenário, a PFDC promoveu, com o apoio do GT, um ciclo de webinários intitulado "Liberdade de Expressão sob Quatro
Perspectivas", que contemplou as seguintes temáticas: discurso de ódio, intolerância religiosa, imprensa e liberdade de cátedra.
Em conjunto com o GT Mulher, Criança, Adolescente e Idoso: Proteção de Direitos, estão sendo debatidas estratégias de
enfrentamento a violações de direitos humanos no âmbito de programas televisivos noticiosos, denominados como policialescos.
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Em colaboração com o GT, em janeiro de 2021, a PFDC emitiu a Nota Pública nº 1/2021, na qual repudiou os ataques verbais feitos
pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, direcionados à imprensa em 27 de dezembro de 2020. Além da Constituição
Federal, que garante as liberdades de expressão e de imprensa, o documento enfatizou que “a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos é contundente em relação às obrigações estatais de prevenção e apuração de atos que podem ser considerados
amedrontadores de jornalistas, razão pela qual se apresenta inaceitável a prática de atos dessa natureza por qualquer agente
público brasileiro”.
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No mesmo mês, houve o encaminhamento de ofício à Comissão Permanente de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão,
do CNJ, solicitando o compartilhamento dos resultados obtidos pelo Grupo de Trabalho Políticas Judiciárias sobre a Igualdade
Racial.
Em março, a PFDC recomendou ao MEC que se abstivesse de editar qualquer ato ou ordem que determinasse aos dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior providências para prevenir e punir atos supostamente “político-partidários”, à semelhança
do revogado Ofício-Circular nº 4/2021/Difes/Sesu/Sesu-MEC, de 7 de fevereiro de 2021.
Em novembro, solicitou à Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão, do CNJ, esclarecimento
sobre a existência de iniciativa específica ou perspectiva de resolução para instituir metas e/ou ações a serem desencadeadas para
obtenção de resultados práticos efetivos, no âmbito do Poder Judiciário, no que tange particularmente ao pleno exercício de
liberdades religiosas por parte de comunidades tradicionais, indígenas e de terreiros.
Ainda em novembro, a PFDC emitiu Nota Pública nº 6/2021, defendendo a conclusão do processo de internalização da Convenção
Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, em conjunto com o GT Combate ao
Racismo e Promoção da Igualdade Racial. Após a emissão da nota pública, a PFDC requereu ao procurador-geral da República que
determinasse a divulgação do documento aos membros do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e
Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, instituído pela Portaria Conjunta nº 1/2019/CNMP/CNJ.
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GT12
Saúde Mental
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Até as últimas décadas do século XX, ser doente mental no Brasil significava padecer em um sistema manicomial cruel e desumano.
As instituições psiquiátricas operavam como depósitos de gente, nos quais os pacientes chegavam a ser torturados pelos
cuidadores. As pessoas internadas não recebiam nutrição adequada, nem dispunham de condições mínimas de higiene. Também
não recebiam tratamento adequado para suas doenças mentais, permanecendo prisioneiras por décadas, quando não morrendo,
nesses estabelecimentos.
Dois casos tornaram-se emblemáticos quanto ao tratamento dispensado aos doentes mentais no Brasil. O do Hospital Psiquiátrico
do Juqueri, em São Paulo, no qual morreram 50 mil pacientes entre 1960 e 1989, conforme o jornal Folha de S. Paulo. E do Hospital
Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, onde outros 60 mil internos faleceram entre 1930 e 1980, de acordo com o livro
Holocausto Brasileiro, da repórter Daniela Arbex.
Após mais de 20 anos de lutas, em que se uniram os trabalhadores em saúde mental, os pacientes e seus familiares, foi aprovada a
Lei nº 10.216/2001, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, a qual mudou os paradigmas do tratamento a pacientes
psiquiátricos no país.
A partir da nova legislação, passou-se a buscar a reintegração dos doentes à sociedade, recorrendo-se à internação apenas quando
o tratamento fora de uma instituição fosse ineficaz. O sistema psiquiátrico foi redesenhado para que unidades realizassem o
atendimento não hospitalar dos pacientes, oferecendo apoio aos doentes e seus familiares, permitindo sua integração à sociedade
e evitando que sejam vítimas de segregação e preconceitos de qualquer natureza. As dificuldades enfrentadas pelo sistema público
de saúde também afetam o setor psiquiátrico, sendo necessário o monitoramento sobre esse sistema em particular.
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Desse modo, o GT Saúde Mental atua na promoção e defesa dos direitos das pessoas acometidas de transtorno mental, visando
afastar toda e qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade,
idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, na forma da Lei nº
10.216/2001. Busca, ainda, contribuir para o processo de desinstitucionalização dessa população.
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Entre outros desafios do GT, estão a insuficiência dos serviços de saúde mental da rede de atenção psicossocial e os mecanismos
de defesa dos direitos de pessoas com transtorno mental e em tratamento do uso problemático de álcool e outras drogas.
O GT tem acompanhado mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e a revogação de portarias pelo MS. Em julho, por
solicitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a PFDC enviou cópia da íntegra da resposta formulada pela
Secretaria de Atenção Primária à Saúde do MS, na qual informa que todas as portarias da Rede de Atenção Psicossocial estão em
análise por técnicos e especialistas da área. Segundo o ministério, alterações substantivas de normas e políticas serão submetidas a
estados e municípios, via Comissão Intergestores Tripartite.
Outro tema que o GT tem se debruçado são as comunidades terapêuticas, tendo em vista a necessidade de identificar e impulsionar
o processo de desinstitucionalização dos pacientes. Para tanto, discussões têm sido feitas com vistas à realização de nova inspeção
nacional nessas instituições.
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GT13
Direitos Humanos e Empresas
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Desde a primeira revolução industrial, a introdução do maquinário na produção desencadeou mudanças decisivas no modo de vida
e de trabalho dos operários. Jornadas de 16 horas eram comuns nas indústrias inglesas do início do século XIX, segundo o escritor
Leo Huberman, em sua obra História da Riqueza do Homem. Fiandeiros passavam 14 horas por dia – em locais cujas temperaturas
atingiam 29 graus – sem poder buscar água para beber. Em 1816, crianças de 7 anos trabalhavam 15 horas por dia, de pé, em
condições aviltantes, por salários irrisórios.
No decorrer dos séculos seguintes, os movimentos operários reivindicaram melhores condições de trabalho, circunstância que
resultou no reconhecimento de direitos sociais, especialmente os trabalhistas. No contexto da evolução dos direitos humanos,
aumentaram as pressões para que as empresas começassem a se preocupar com questões ambientais e sociais, temas que
extrapolam o aspecto puramente econômico.
Apesar disso, os deslizamentos de barragens de Fundão (Mariana/MG) e da Mina do Córrego do Feijão (Brumadinho/MG) são um
marco de como o desrespeito à dignidade humana resulta em catástrofe. Cerca de 300 pessoas morreram ou estão desaparecidas
nas duas cidades. Tanto o Rio Doce quanto o Rio Paraopeba foram contaminados por resíduos metálicos provenientes dessas
barragens.
Outro exemplo de impacto foi a exploração de sal-gema, em bairros de Maceió (AL), pela empresa petroquímica Braskem, que
causou o afundamento do solo, destruição de imóveis e danos para o meio ambiente.
Em outra vertente, as gigantes da internet são por vezes acusadas de violar a privacidade de seus usuários. O Facebook, uma das
maiores empresas de tecnologia mundial, já foi processado judicialmente nos Estados Unidos e investigado no Brasil por esse tipo
de conduta.
Todos os exemplos citados mostram o potencial ofensivo das empresas, especialmente as de grande porte, aos direitos humanos.
Por terem contato com os mais diversos aspectos de nossas vidas, elas são aptas a violar os direitos humanos de múltiplas maneiras.
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De modo a evitar tais violações, o GT Direitos Humanos e Empresas atua no fortalecimento de políticas públicas voltadas à
prevenção, mitigação e reparação de impactos adversos dos negócios nos direitos humanos.
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Entre suas prioridades estão a difusão do conhecimento sobre essa temática no sistema de justiça e no âmbito corporativo, bem
como de normativos, inclusive internacionais, ligados ao assunto. O GT realizou 10 webinários com a presença de acadêmicos,
operadores do direito e representantes do movimento social e da sociedade civil organizada. Além de disponíveis no YouTube, os
debates também foram editados para o formato de podcast, visando disseminar ainda mais seu conteúdo.
O grupo tem colaborado com o GT Memória e Verdade nas averiguações de companhias, nacionais ou estrangeiras, responsáveis
por violações de direitos ocorridas durante o período ditatorial.
Em fevereiro, a CDHM-CD convidou a PFDC para participar de reunião com a finalidade de debater estratégias de atuação frente
aos impactos sociais ocasionados pelo anúncio da empresa Ford sobre fim das atividades das fábricas situadas em Camaçari/BA e
Taubaté/SP. Representando o órgão, integrante do GT destacou que a questão ultrapassa a seara dos direitos trabalhistas,
atingindo diversos setores da sociedade. Afirmou que princípios internacionais de direitos humanos, bem como da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), estariam sendo violados com a decisão da Ford.
Em abril, a PFDC defendeu, na Nota Pública nº 2/2021, a urgência na ratificação do Acordo de Escazú, que garante mecanismos de
acesso à informação, participação pública e proteção de defensores de direitos humanos atuantes na área ambiental. O acordo
deveria entrar em vigor, no plano internacional, para o Brasil em 22 de abril de 2021. No entanto, trâmites internos para a sua
ratificação não foram concluídos. Na nota pública, a PFDC afirmou que o tema requer empenho dos Poderes Executivo e
Legislativo. O documento foi compartilhado com a Secretaria Técnica da FIO.
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No mesmo mês, o coordenador do GT participou de audiência pública da CDHM-CD, que tratou das recomendações da ONU, no
âmbito da RPU, para que o Brasil desenvolva um Plano de Ação Nacional sobre Empresas e Direitos Humanos.
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O GT sugeriu, no mês de junho, a realização de ação coordenada com as PRDCs do Distrito Federal e dos estados de Goiás, Mato
Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, para apurar eventual prática de atos de violação de direitos fundamentais e de direitos
humanos internacionalmente assegurados, especialmente os direitos à vida e à saúde, por parte das pessoas físicas e jurídicas
organizadoras, transmissoras e patrocinadoras da Copa América de futebol masculino.
Em setembro, a PFDC realizou audiência pública para discutir conceitos, marcos temporais e territoriais, participação social,
assimetrias no processo de reparação, reassentamento e outras temáticas relativas a pessoas vítimas da construção, instalação,
ampliação, manutenção ou rompimento de barragens. Mais de 20 pessoas debateram o tema "Instituição da Política Nacional de
Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB)", objeto do PL nº 2.788/2019. O evento está disponível no Canal do MPF
no YouTube. No mês seguinte, o coordenador do GT participou de audiência pública na CDHM-CD sobre as recomendações do
mecanismo de RPU/ONU, especificamente para tratar da reparação integral nos casos de rompimento das barragens de Mariana
e Brumadinho (MG).
Para marcar o Dia Mundial da Alimentação, ocorreu o webinário "Violações de Direitos Humanos por Empresas do Setor
Alimentício e a Atuação do MP" em 14 de outubro. Um dos aspectos discutidos foi a fome como um problema de distribuição, e
não de produção de alimentos. Embora os dados apontem que o país tenha lidado melhor com a questão do desperdício, a fome
persiste, e a ausência de dados atuais dificulta a solução.
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RT 1
Assistência Farmacêutica e Medicamentos de Alto Custo

A saúde é direito de todos, sendo dever do Estado assegurá-lo, segundo o texto constitucional de 1988. Garanti-lo é um desafio,
tendo em vista a numerosa população deste país, a desigualdade social aqui reinante e a miríade de enfermidades existentes.

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O fornecimento de remédios pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é previsto pela Lei nº 8.080/1990, também conhecida como Lei
Orgânica da Saúde. Trata-se, portanto, de uma obrigação estatal a ser cumprida dentro de determinados parâmetros.
A necessidade por medicamentos e outros insumos de saúde leva muitos cidadãos a buscar seu fornecimento pelo Estado
empregando a via judicial. Entre 2008 e 2017, houve um aumento de 130% nas demandas judiciais vinculadas a esse tema,
conforme a pesquisa “Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das Demandas, Causas e Propostas de Solução”, realizada pelo
Instituto de Ensino e Pesquisa Insper, em parceria com o CNJ.
O acionamento do Judiciário para a resolução das demandas por medicamentos teve marco importante com a decisão do STF, em
repercussão geral, quanto ao Tema nº 793. Segundo o entendimento da Corte, a responsabilidade pelo fornecimento de
medicamentos aos cidadãos deve ser repartida entre União, Estados e Municípios. Assim, essas esferas do poder público, isolada ou
conjuntamente, podem ser acionadas judicialmente para prover medicação a uma pessoa necessitada.
A partir dessa realidade, a RT Assistência Farmacêutica e Medicamentos de Alto Custo atua para garantir e ampliar o acesso da
população a medicamentos, em especial os de alto custo, dentro do SUS, como instrumento essencial de uma política assistencial
adequada.
A RT também tem acompanhado as medidas adotadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) em relação ao enfrentamento
do novo coronavírus, em conjunto com as PRDCs e o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) do MP
brasileiro.
52

ATUAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO E RELATORIAS TEMÁTICAS

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

Em janeiro, os integrantes da RT se reuniram com o PFDC, algumas PRDCs e com o Giac para discutir a atuação do MPF no
acompanhamento da execução do PNI. Foram abordados assuntos como a garantia de acesso à vacina, aos sistemas de informação
e às estratégias para o alcance das metas.
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Ainda em abril, o grupo de representantes regionais de pacientes da Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) apresentou à PFDC
representação solicitando a "inclusão das doenças raras no programa de vacinação contra a Covid-19", considerando,
especialmente, o agravamento do "sistema de saúde brasileiro, em que há déficit de UTIs e risco de falta de medicamentos
essenciais ao suporte humanizado e adequado de tratamento".
Em razão disso, a PFDC, atendendo sugestão da RT, enviou ofício à Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, órgão do MS
responsável pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, para esclarecimentos acerca da existência
de inclusão de pessoas com doenças raras no plano.
O MS respondeu que empregava estratégias pré-aprovadas no âmbito das reuniões da Comissão Intergestores Tripartite para
distribuição de vacinas da Covid-19. Segundo o ministério, todos os grupos prioritários foram atendidos, seguindo a vacinação por
faixa etária e havendo previsão de vacinação de todos os maiores de 18 anos até o mês de setembro de 2021.
Em colaboração com a RT, a PFDC, em maio, enviou ao Senado Federal a Nota Técnica nº 4/2021 sobre o PL nº 948/2021, que
facilitava a compra e aplicação de vacinas contra a Covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado.
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O PL, já aprovado pela Câmara dos Deputados, tinha como objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 14.125/2021, possibilitando que
empresas privadas adquirissem vacinas para a aplicação gratuita e exclusiva nos seus colaboradores. Essas vacinações ocorreriam
antes do término da imunização dos grupos prioritários previstos no PNI.
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Segundo a nota, a legislação atual permite a compra dos imunizantes, mas exige que as vacinas sejam doadas ao SUS em sua
totalidade. Ao apresentar diversos critérios que demonstravam risco de aprovação do PL, a PFDC considerou que o projeto não
tinha potencial para acelerar a imunização da população. O órgão destacou que o dispositivo contrariava a Constituição Federal, as
premissas básicas do SUS, além de interferir na análise de segurança, qualidade e eficácia das vacinas, realizada pela Anvisa.
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RT 2
Tráfico de Pessoas

De modo simplificado, o tráfico de pessoas consiste em recrutar, mover ou abrigar pessoas, com a finalidade de explorá-las
mediante algum tipo de coação, engano ou abuso de autoridade. Essa exploração pode ser de cunho sexual, servidão, escravidão
ou até para remoção de órgãos.
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A descrição desse crime embute sofrimento e tratamento degradante. As vítimas são reduzidas à condição de objetos e até como
fornecedoras de órgãos sobressalentes a outras pessoas, sendo despidas de sua própria humanidade.
É quase consenso que a maioria das vítimas desse crime torna-se alvo por sua vulnerabilidade socioeconômica. Tais pessoas, por
muitas vezes, têm consciência dos riscos envolvidos nas ofertas de aliciadores, mas, por falta de alternativas, acabam por aceitá-las.
Quando utilizadas as estatísticas do serviço Disque 100 (violações de direitos humanos), entre 2017 e 2019, há uma
preponderância de denúncias relativas à exploração sexual das vítimas, seguidas por adoção ilegal e exploração de trabalho
escravo.
Importante ressaltar que o número de casos de tráfico de pessoas vem crescendo. Em 2017, a Polícia Federal abriu 15 inquéritos
referentes a esse crime; em 2020, foram abertos 218. Um aumento de 1.453% em apenas quatro anos.
Em função de todo o contexto apresentado, o problema do tráfico de pessoas merece atenção redobrada do poder público, em
especial da PFDC, por se tratar de séria ameaça ao exercício dos direitos humanos. Nesse sentido, a RT Tráfico de Pessoas tem por
diretriz fortalecer as políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas (Lei nº 13.344/2016), de modo conjunto e articulado
com instituições públicas e entidades da sociedade civil. Essa atuação ocorre por meio de orientações, diálogos interinstitucionais e
debates de mecanismos de prevenção e de acolhimento à vítima.
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Os integrantes da RT têm trabalhado em conjunto com as 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão (CCR/MPF) e a Secretaria de
Cooperação Internacional (SCI/MPF), nos termos da Portaria Conjunta nº 1/2021, que instituiu o Grupo de Trabalho Intercameral
destinado a discutir o tráfico internacional de pessoas associado à corrupção.
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A formação desse GT Intercameral ocorreu em virtude da assinatura de uma declaração conjunta, elaborada no âmbito da
Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos (AIAMP) em 30 de julho de 2020, cujo objetivo é impulsionar o combate à
corrupção facilitadora do tráfico de mulheres e crianças. O documento traz como recomendação que os Ministérios Públicos
aprimorem os mecanismos de investigação, bem como promovam a capacitação dos operadores de Justiça na identificação da
corrupção vinculada ao tráfico de seres humanos.
Além disso, a RT tem mantido um canal de comunicação efetivo com o MPT, em decorrência da associação entre o tráfico de
pessoas e a escravidão.
Em abril, dados apresentados pela Câmara Criminal do MPF foram analisados pelo GT Intercameral sobre casos relacionados ao
crime de tráfico de pessoas, no período de 2017 a 2019.
Em maio, o GT Intercameral se reuniu com Borja Díaz e Ana Linda Solano, especialistas do Programa da União Europeia para a
Coesão Social na América Latina (EUROsociAL+). Entre os desafios identificados estavam a integração de prioridades, o
desenvolvimento de investigações de modo abreviado, o fortalecimento do levantamento de informações, a realização de
investigações proativas e a capacitação dos diversos atores envolvidos.
Durante o evento, os especialistas do EUROsociAL+ informaram que a Declaração no Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas,
resultante do V Encontro da Rede de Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, realizado em 2020, reconheceu o papel da
corrupção no cometimento desse delito. Já a Consulta ao Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), de 2020, revelou a necessidade de averiguar a conduta dos funcionários públicos nas
investigações de tráfico de pessoas. Há também recomendações da AIAMP e da United Against Corruption (UNGASS), em 2021, no
mesmo sentido.
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Outras informações importantes apresentadas foram a elaboração de um “Guia de corrupção e gênero”, no âmbito do estudo sobre
“Gênero e anticorrupção na América Latina e Caribe”; além do desenvolvimento de ferramentas, como um mapa de riscos da
corrupção e tráfico de pessoas.
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No mês de junho, em virtude de proposta do GT Intercameral, o MPF participou de campanha internacional sobre corrupção
associada ao tráfico humano. A ação foi promovida, em conjunto com o EUROsociAL+, pela Rede de Procuradores Contra a
Corrupção e pela Rede de Procuradores Contra o Tráfico de Pessoas (REDTRAM), ambas integrantes da AIAMP. Uma série de
reportagens foi produzida para alertar sobre conexão entre o tráfico de pessoas e a corrupção, com o apoio da Secretaria de
Comunicação Social do MPF.
Em agosto, o coordenador da RT participou da Audiência Pública da CDHM-CD dedicada à RPU sobre o tema “Trabalho Escravo e
Tráfico de Pessoas".
Ainda em agosto, o GT Intercameral elaborou a Nota Técnica Conjunta nº 1/2021 a respeito da corrupção como facilitadora do
tráfico internacional de pessoas. O documento sugeriu a uniformização da atuação dos procuradores da República responsáveis
por casos de contrabando de migrantes e tráfico de pessoas, por meio de Orientação Conjunta das 2ª e 5ª CCRs/MPF. A nota
técnica teve por objetivo auxiliar os investigadores a identificar a corrupção associada aos delitos, cuja prática é subnotificada.
Em setembro, o grupo promoveu encontro com a consultora Heloísa Greco Alves, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC), para tratar de estudo sobre unidades especializadas em tráfico de pessoas em países vizinhos. A consultora fez
entrevistas e pesquisou a experiência de unidades especializadas em três países: Paraguai, Argentina e Chile. Na ocasião,
apresentou resultados decorrentes do estudo.
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