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I REUNIÃO ORDINÁRIA 2012 

27 E 28/03/2012, RIO DE JANEIRO/RJ 

 

 DELIBERAÇÕES E PROPOSIÇÕES: 

 

- COMISSÃO DA VERDADE: deliberou-se por (1) que o CNPG possa 

reivindicar junto à Presidência da República a participação de membro 

da Instituição na “Comissão da Verdade”; (2) que o CNPG fomente a 

criação das Comissões Estaduais da Verdade; (3) levantamento de 

membros e servidores dos Ministérios Públicos que tenham sido vítimas 

de violações de Direitos Humanos, no período da Ditadura Militar; (4) 

que seja convidado um representante da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos para apresentar exposição acerca da “Comissão da Verdade”.  

 

- ENFRENTAMENTO À TORTURA: deliberou-se pela inclusão do 

enfrentamento à tortura entre as metas da COPEDH para o biênio 

2012/2013, através das seguintes Ações: (1) Fomentar a instalação e 

funcionamento de Comitês Estaduais de Enfrentamento à Tortura em 

todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, de acordo com o 

Protocolo Facultativo do Pacto Internacional de Enfrentamento da 

Tortura e de Todas as Formas de Tratamento Degradante. Prazo: 18 

meses. Indicador de resultado: número de Comitês instalados e em 

funcionamento nos Estados e no Distrito Federal, divididos por cada 

Estado da federação; (2) Estabelecimento por cada Ministério Público de 

um protocolo de recebimento e processamento das denúncias de 

tortura, com coordenação das demandas e sua distribuição, criação e 

manutenção de bancos de dados sobre o enfrentamento à tortura e de 

Todas as Formas de Tratamento Degradante, a fim de proporcionar a 

responsabilização criminal do agressor, da atenção à vítima, e da 

análise da ocorrência que permita a adoção de políticas públicas de 

prevenção. Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: número de 

protocolos criados/números de Mps. (3) Formação e sensibilização de 

membros dos Ministérios Públicos no enfrentamento à tortura conforme 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Prazo: 18 meses. 

Indicador de resultado: Números de membros formados e 

sensibilizados/números de membros com atuação no assunto.  
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- MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL: deliberou-se pela inclusão do 

Ministério Público Social entre as metas da COPEDH para o biênio 

2012/2013, através da seguinte ação: Que cada Ministério Público 

inicie um Projeto de aproximação com a sociedade, mediante a atuação 

extrajudicial, no prazo de 18 (dezoito) meses. Indicador: número de 

projetos dividido por número de Ministérios Públicos. A seguir foram 

escolhidos os grupos de trabalho para consolidar material em torno da 

execução das metas acima mencionadas, composto pelos seguintes 

membros:  

 

- PRIORIZAR OS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA: definiram-se as 

ações da COPEDH relativas à implementação da meta conjunta do 

GNDH daquele ano, sendo definido como meta específica da COPEDH a 

implementação dos serviços básicos da assistência social, sendo 

coinstituído grupo de trabalho destinado à estabelecer as ações 

concretizadoras desta meta;  

 

- PROCURADORIAS DE JUSTIÇA COM ATRIBUIÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA: Deliberou-se por encaminhar aos 

Procuradores Gerais de Justiça proposta no sentido da criação das 

Procuradorias de Justiça com atribuição em Direitos Humanos e 

Cidadania.  

 

 

II REUNIÃO ORDINÁRIA 2012 

13 À 14/06/2012, SALVADOR/BA 

 

 

 DELIBERAÇÕES E PROPOSIÇÕES: 

 

 

- SOBRE O COMBATE À TORTURA: foram aprovadas as seguintes 

proposições 

 

1) criação de órgãos de execução no âmbito dos Ministérios Públicos, 

diversos das Promotorias de Justiça Criminais, especializados no 

enfrentamento da tortura por agentes públicos e políticos, ocorrências 

de abuso de autoridade, autos de resistência e outros abusos similares, 
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do Estado contra o indivíduo, com atribuições criminais e cíveis, 

inclusive na tutela coletiva. 

 

2) sugestão aos Ministérios Públicos dos estados, no sentido de 

recomendar ao Promotores de Justiça Criminais que deem ênfase à 

responsabilização criminal de empregadores e outros autores de 

submissão de pessoas à condição análoga à de escravo, trabalho 

degradante e tortura, no âmbito das relações do trabalho, buscando, 

especialmente, atuação integrada com o Ministério Público do Trabalho 

– MPT para a coleta de informações e produção de provas. Se for o caso, 

promover a especialização de órgãos de execução para tais tarefas. 

 

3) sugestão aos Ministérios Públicos dos Estados que seja determinado 

aos Promotores de Justiça Criminais que encaminhem mensalmente 

todas as denúncias oferecidas ou promoções de arquivamento de 

Inquéritos Policiais ou peças de informações que versem sobre tortura, 

a um órgão de coordenação (eventualmente Centro de Apoio), nos quais 

tais dados devem ser compilados e tabulados de forma a inspirar 

projetos de políticas públicas tendentes à prevenção e enfrentamento da 

tortura 

 

4) realização de curso de formação de agentes multiplicadores do 

programa de monitoramento dos locais de detenção da Associação de 

Prevenção à Tortura – APT, com apoio da Escola Superior do Ministério 

Público da União, dos Ministérios Públicos Estaduais, CNMP e da 

CONAMP, aos quais o pleito deverá ser apresentado.  

 

5) sugestão aos Ministérios Públicos que incluam nos currículos de 

seus cursos para Promotores de Justiça recém nomeados à formação 

necessária para monitoramento dos locais de privação da liberdade, 

como forma de prevenção da tortura, com metodologia e carga horária 

apropriadas.  

 

- SOBRE A META “MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL”: foram aprovadas 

as seguintes proposições 

 

- que os Ministérios Públicos criem e instalem, observadas as 

singularidades de cada Estado, Núcleos de Mediação em áreas urbanas 
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e rurais, destinados a dirimir conflitos individuais e coletivos, mediante 

atuação de mediadores e reduzir a termo o acordo firmado pelas partes, 

com natureza de título executivo; e que, para tal, promovam a formação 

de mediadores voluntários e que os Promotores de Justiça 

supervisionem a atuação dos núcleos; e dotem os Núcleos de Mediação 

dos meios de funcionamento, valendo-se dos recursos, se for o caso, das 

transações penais realizadas nos Juizados Especiais Criminais.  Foi 

aprovada, ainda, proposição para que a COPEDH elaborasse Projeto 

básico de funcionamento dos Núcleos de Mediação para que servisse de 

sugestão ao Ministério Público Brasileiro, tendo sido constituído grupo 

de trabalho para apresentação do Projeto básico;  

 

- que os Ministérios Públicos promovam, sob a responsabilidade das 

Procuradorias Gerais de Justiça, com periodicidade, eventos que 

reúnam órgãos públicos (especialmente o MP) e entidades da sociedade 

civil, destinados à apresentação de serviços públicos e de iniciativa de 

fortalecimento da cidadania, em atuação concentrada e em local 

acessível à população socialmente excluída. 

 

 

III REUNIÃO ORDINÁRIA 2012 

18 À 19/09/2012, BELO HORIZONTE/MG 

 

 PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

 

- SOBRE FEDERALIZAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONTRA 

PROFISSIONAIS DA IMPRENSA: Em análise ao expediente 

encaminhado pelo presidente do GNDH (Pt. n. 01128.0511/2012-

MP/RS), acerca da proposta da Ministra Chefe da Secretaria Nacional 

de Direitos Humanos, pela qual se pretende a Federalização dos crimes 

de homicídio contra profissionais de imprensa em Estados Brasileiros e 

que não estariam sendo objeto de apuração, chegou-se às seguintes 

conclusões:  

a) Sugerir que o GNDH oponha-se à possível federalização, por se 

entender inconveniente que a apuração de fatos criminosos seja 

realizada por organismos distantes da realidade local;  

b) sugerir que o GNDH ofereça-se como instância de apoio aos 

Ministérios Públicos Estaduais para a eficiente apuração dos crimes, 
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afastando eventuais pressões de grupos políticos e econômicos ou de 

organizações criminosas;  

c) sugerir ao Senhor Presidente do GNDH que oficie à Senhora Ministra 

solicitando-se dados sobre os casos específicos envolvendo jornalistas 

como vítimas e que não estariam recebendo as apurações devidas, 

eventualmente constantes do Observatório mantido pela Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos;  

d) com tais dados, sugerir o acionamento dos respectivos Ministérios 

Públicos Estaduais (com sugestão de encaminhamento aos GAECOS), 

oferecendo-se o apoio do GNDH àqueles órgãos de execução;  

e) Propor ao Senhor Presidente do GNDH que sugira, aos Ministérios 

Públicos Estaduais respectivos, que façam contatos com as entidades 

classistas e profissionais dos jornalistas, fornecendo-lhes informações 

cabíveis sobre as investigações realizadas e envolvendo-os como 

parceiros do Ministério Público na defesa do direito da informação e da 

liberdade de imprensa, como alicerces do Estado Democrático de 

Direito.  

 

- SOBRE O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS NAS 

DESOCUPAÇÕES FORÇADAS E INTERVENÇÕES URBANAS: 

deliberou-se pela criação da meta 3, nominada como Respeito aos 

Direitos Humanos nas Desocupações Forçadas e Intervenções Urbanas; 

com sugestão de que desocupações forçadas e outras intervenções 

urbanas devem contar com atuação de Promotores de Justiça que 

defendam os interesses das populações prejudicadas, garantindo-lhes 

seus direitos fundamentais e promovendo a supremacia dos direitos 

sociais. Procedimentos de desocupação devem observar o devido 

processo legal e a função social da propriedade, garantindo-se prévia e 

justa indenização, inclusive a possuidores históricos, assegurando-se a 

relocação em habitação similar e, sempre que possível, mantendo-se a 

identidade comunitária, bem como, com sugestão de que o GNDH inste 

os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados a disciplinar, por ato 

próprio, que todos os procedimentos envolvendo tais questões sejam 

submetidos também às Promotorias de Justiça de Direitos Humanos ou 

aos órgãos de execução com atribuição em inclusão social.  

 

- SOBRE O ENFRENTAMENTO À TORTURA: foi aprovada redação 

final de Projeto de Lei a ser encaminhado ao CNPG para a 
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disponibilização a todos os chefes dos Ministérios Públicos; bem assim, 

foram ratificadas as seguintes propostas: 

01. A criação de órgãos de execução no âmbito dos Ministérios 

Públicos, diversos das Promotorias de Justiça Criminais, especializados 

no enfrentamento à tortura por agentes públicos e políticos, ocorrências 

de abuso de autoridade, autos de resistência e outros abusos similares, 

do Estado contra o indivíduo, com atribuições criminais e cíveis, 

inclusive na tutela coletiva;  

02. Sugerir aos Ministérios Públicos dos estados, no sentido de 

recomendar aos Promotores de Justiça Criminais que deem ênfase à 

responsabilização criminal de empregadores e outros autores de 

submissão de pessoas à condição análoga à de escravo, trabalho 

degradante e tortura, no âmbito das relações do trabalho, buscando, 

especialmente, atuação integrada com o Ministério Público do Trabalho 

– MPT para a coleta de informações e produção de provas. Se for o caso, 

promover a especialização de órgãos de execução para tais tarefas;  

03. Sugerir aos Ministérios Públicos dos Estados que seja determinado 

aos Promotores de Justiça que encaminhem mensalmente todas as 

denúncias oferecidas ou promoções de arquivamento de Inquéritos 

Policiais ou peças de informações que versem sobre tortura por agentes 

públicos e políticos, ocorrências de abuso de autoridade, autos de 

resistência e outros abusos similares a um órgão de coordenação 

(eventualmente Centro de Apoio), nos quais tais dados devem ser 

compilados e tabulados de forma a inspirar projetos de políticas 

públicas tendentes à prevenção e enfrentamento à tortura.  

04. Sugerir a realização de curso de formação de agentes 

multiplicadores do programa de monitoramento dos locais de detenção 

da Associação de Prevenção à Tortura – APT, com apoio da Escola 

Superior do Ministério Público da União, dos Ministérios Públicos 

Estaduais, CNMP e da CONAMP, aos quais o pleito deverá ser 

apresentado.  

05. Sugerir aos Ministérios Públicos que incluam nos currículos de 

seus cursos para Promotores de Justiça recém-nomeados a formação 

necessária para monitoramento dos locais de privação da liberdade, 

como forma de prevenção da tortura, com metodologia e carga horária 

apropriadas.  
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- SOBRE A META “MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL”: foi elaborado e 

aprovado um projeto embasado nas diretrizes do “MP Social” do Paraná, 

para ser anexado as metas elaboradas na pela COPEDH na II Reunião 

Ordinária do GNDH, Salvador/BA, que seriam apresentadas na reunião 

seguinte do CNPG, que teve os seguintes termos:  

 

“COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – 

COPEDH/GNDH/CNPG - PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL - OBJETIVO 

GERAL - O projeto tem como objetivo geral contribuir para a transformação da 

realidade em territórios com alto índice de vulnerabilidade social, pobreza e oferta 

insuficiente de políticas públicas, por meio do fomento e da implementação de práticas 

institucionais voltadas para este fim. A partir do desenvolvimento do projeto, 

pretende-se que os agentes do Ministério Público Brasileiro, de posse das informações 

estratégicas para a efetivação de direitos humanos, consolidem práticas essenciais ao 

cumprimento da missão Constitucional do Ministério Público de promover “a defesa 

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

indisponíveis”, considerando as particularidades de cada unidade do Ministério 

Público Brasileiro, bem como a região e os municípios abrangidos. 1. PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES - Visando atingir os objetivos do projeto, pressupõe-se a observação de 

algumas diretrizes, interdependentes e indissociáveis como: 1.1. ATUAÇÃO COM 

BASE TERRITORIAL - Na proposta do projeto, considera-se o conceito de território 

como sendo um espaço delimitado por aspectos geográficos, físicos, políticos e 

econômicos, cujas características se diferenciam também conforme as dinâmicas 

locais e a produção de sua cultura e relações de poder que desenvolve, para si e em 

relação aos espaços de maior ou menor relevância. O território pode ser observado na 

sua dinâmica, por uma configuração que interage com os conflitos que se distribuem 

conforme as condições de vida dos diferentes grupos populacionais. (Raquel Rolnik, 

2004) Atuar com base territorial, neste projeto, coincide com a própria forma de 

organização da instituição, pois os contornos definidos para cada Promotoria de 

Justiça delimitam o âmbito de atuação de cada unidade do MPB, naquilo que se 

entende por território. 1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS COM BASE EM 

DIAGNÓSTICO DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES LOCAIS: Utilização de dados 

produzidos por institutos nacionais e estaduais, órgãos públicos, bem como 

levantamento de demandas a partir do contato com a comunidade local, respeitando 

às especificidades, tendo em vista a diversidade das características do 

desenvolvimento local que exigem respostas institucionais diferenciadas, com apoio 

das equipes regionais. 1.3. APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE: Participação da 

população e segmentos organizados da sociedade na definição das prioridades de 

atuação institucional do Ministério Público, por meio da realização de audiências 

públicas não temáticas, reuniões comunitárias, consultas públicas, eventos em 

parceria com conselhos de direitos e políticas públicas e outros. 1.4. ATUAÇÃO DE 

NATUREZA COLETIVA: Desenvolvimento de ações institucionais que gerem impacto 

social de forma a contribuir com a redução das vulnerabilidades para as populações 

como um todo. Considerando este aspecto, mesmo as demandas individuais podem 
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ser um indicativo de intervenções coletivas. 1.5. PROTAGONISMO DO PROMOTOR 

LOCAL: Atuação, a partir de um plano local, elaborado essencialmente pelo agente 

institucional responsável pelo acompanhamento das políticas públicas no território 

delimitado ou pela área de atuação onde haja a necessidade de intervenção, alinhando 

as ações previstas no planejamento estratégico do MP. 1.6. PRIORIDADE PARA 

ATUAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL: Atuação com prioridade na esfera 

extrajudicial (com a realização de articulações com o poder público, a comunidade e a 

sociedade civil organizada) para o encaminhamento das demandas surgidas a partir 

da execução do plano local, sendo desejável que todas as demandas advindas do 

projeto sejam tratadas primeiramente neste âmbito, porém, sem descartar as medidas 

judiciais de atribuição do MPB, mediante o insucesso das tratativas nesta esfera. 1.7. 

UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

Instalação de núcleos de mediação, por meio do fomento e da implementação de 

métodos para este fim, tais como: conciliação, negociação, composição, dentre outros.  

 

 

IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2012 

05 À 07/11/2012, CANELA/RS 

 

 PROPOSIÇÕES: 

 

SOBRE ENFRENTAMENTO À TORTURA: adoção de ações para 

(1) Fomentar a instalação e funcionamento de Comitês Estaduais de 

Enfrentamento à Tortura em todos os Estados da Federação e no 

Distrito Federal, de acordo com o Protocolo Facultativo do Pacto 

Internacional de Enfrentamento da Tortura e de Todas as Formas de 

Tratamento Degradante. Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: 

número de Comitês instalados e em funcionamento nos Estados e no 

Distrito Federal, divididos por cada Estado da federação. 

(2) Estabelecimento por cada Ministério Público de um protocolo de 

recebimento e processamento das denúncias de tortura, com 

coordenação das demandas e sua distribuição, criação e manutenção 

de bancos de dados sobre o enfrentamento à tortura e de Todas as 

Formas de Tratamento Degradante, a fim de proporcionar a 

responsabilização criminal do agressor, da atenção à vítima, e da 

análise da ocorrência que permita a adoção de políticas públicas de 

prevenção. Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: número de 

protocolos criados/números de Mps.  

(3) Formação e sensibilização de membros dos Ministérios Públicos no 

enfrentamento à tortura conforme o Plano Nacional de Educação em 
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Direitos Humanos.  Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: Números 

de membros formados e sensibilizados/números de membros com 

atuação no assunto. 

 

SOBRE MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL:  

 

PROPOSIÇÃO 1: Sugerir aos Ministérios Públicos a criação de 

Promotorias de Justiça especializadas em Direitos Humanos sob as 

seguintes balizas:  

a) Criação de Promotorias de Justiça especializadas em Capitais e em 

cidades de grande porte; previsão expressa, por ato próprio, das 

atribuições em direitos humanos a determinados Promotores de Justiça 

em todas as Comarcas do Estado.  

b) Utilização da denominação “Direitos Humanos”, que é mais 

abrangente do que o termo “Cidadania”, consagrando a universalidade 

que lhes é inerente.  

c) Ênfase na inclusão social de minorias e de segmentos populacionais 

vulneráveis.  

d) Atuação exclusivamente coletiva ou difusa ou, onde assim não for 

possível, previsão de meios que impeçam a atuação majoritária na 

tutela de interesses individuais.  

e) Relevância de se mobilizar e articular movimentos sociais e populares 

que atuem nos vários setores das atribuições da Promotoria de Justiça 

de Direitos Humanos, haurindo subsídios e informações e, ao mesmo 

tempo, contribuindo para capacitá-los à defesa de direitos.  

f) Articulação necessária, em atuação conjunta, com outras Promotorias 

de Justiça que detenham parciais atribuições em seus temas.  

g) Destaque expresso das seguintes atribuições, dentre outras:  

1) assistência social (construção e fiscalização da Rede SUAS);  

2) segurança alimentar;  

3) racismo e preconceito racial;  

4) discriminações sociais, de gênero, de opção sexual etc.;  

5) moradia digna e desocupações forçadas;  

6) pessoas em situação de rua;  

7) liberdade religiosa;  

8) tráfico de pessoas;  

9) prevenção e enfrentamento da tortura;  

10) defesa de minorias.  
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PROPOSIÇÃO 2: Sugerir a criação de Promotorias Especializadas de 

Controle Externo da Atividade Policial, com tutela coletiva, com ênfase 

em Direitos Humanos, sob as seguintes balizas:  

a) Criação de Promotorias de Justiça de Direitos Humanos de Controle 

Externo de Polícias, regionais ou, se for o caso, estadual.  

b) Atribuição cumulativa criminal e em tutela coletiva.  

c) Atuação direcionada à proposição, estímulo e fiscalização de políticas 

públicas de segurança pública, destinadas à prevenção da 

criminalidade e ao exercício das atividades policiais, notadamente as 

que não se limitem à rotina ordinária dos órgãos policiais e criminais.  

d) Produção de conhecimento teórico e crítico acerca do fenômeno 

delituoso, sob as óticas da sociologia, da criminologia, da psicologia 

social, dentre outras ciências.  

e) Articulação necessária, em atuação conjunta, com outras 

Promotorias de Justiça que detenham parciais atribuições em seus 

temas.  

f) Garantia de meios hábeis para o exercício eficiente de tais atribuições, 

assegurando-se a segurança pessoal de seus integrantes.  

 

SOBRE RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS NAS DESOCUPAÇÕES 

FORÇADAS E INTERVENÇÕES URBANAS: 

criação/estruturação/designação de órgão do Ministério Público para 

atuação em conflitos sócio jurídicos coletivos que recaiam sobre imóveis 

urbanos, no prazo máximo de 18 meses, tendo as seguintes 

atividades/atribuições:  

1 – Realizar diagnósticos de áreas ocupadas por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, em especial, aquelas objeto de conflitos 

sociojurídicos, objetivando a adoção das medidas cabíveis;  

2 – Presença nos locais do conflito e intervenção nos feitos que versam 

sobre conflitos coletivos urbanos, antes mesmo da abordagem judicial 

sobre eventual pleito liminar ou de antecipação de tutela, tendo em 

vista o caráter satisfativo de tais atos judiciais, zelando pela 

observância dos direitos humanos dos envolvidos e pela observância do 

principio da função social da propriedade;  

3 – Da mesma forma, funcionar nos feitos dominiais de intervenção 

estatal, notadamente nas ações de desapropriação incidentes sobre 
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espaços/urbanos ocupados por pessoas em vulnerabilidade social, de 

molde a garantir a justa indenização ao expropriado e ao possuidor;  

4 – Garantir que eventual desocupação da área somente possa ser 

efetivada após de ordem judicial;  

5 – Atuar preventivamente na garantia da paz social, com o fim de coibir 

violência e/ou arbitrariedade, valendo-se da instauração de 

procedimentos para a adoção das medidas cabíveis;  

6 – Promover a mediação com forma mais eficaz na resolução dos 

conflitos, conciliando os envolvidos e desenvolvendo ações convergentes 

de poder público nas diversas esferas;  

7 – Requisitar ao Poder Público a situação de regularização fundiária 

das áreas potencial ou efetivamente conflituosas;  

8 – Promover a integração institucional com comunidades, poderes, 

instituições, órgãos públicos e entidades afins, visando participação 

coletiva ativa na prevenção e resolução dos conflitos sociojurídicos;  

9 – Identificar focos de atuação de outros órgãos do Ministério Público, 

com a finalidade de uma atuação convergente, ampla e fincada no 

princípio da unidade institucional, mas sempre com a prevalência 

daquela norteada pelos direitos fundamentais;  

10 – Velar pela humanização dos procedimentos nas desocupações 

forçadas, a exemplo do que prevê o Manual de Diretrizes Nacionais para 

a Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de 

Posse, da Ouvidoria Agrária Nacional, Resolução da Comissão dos 

Direitos Humanos da ONU nº 1993/771 e o Comentário Geral nº 7 do 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Coordenador 

colocou em discussão a proposta, sendo deliberado pela Comissão a 

aprovação por unanimidade.  

 

SOBRE A CRIAÇÃO DA 4ª META PARA O BIÊNIO 2012/2013, REF. 

DIREITO HOMOAFETIVO: Criação no âmbito dos Ministérios Públicos 

da Comissão de Direito Homoafetivo, Objetivos: Visando garantir os 

direitos da comunidade LGBT, promover estudos a respeito da liberdade 

de orientação sexual e de identidade de gênero na esfera do Direito, 

atuando na formulação e auxílio à implementação de ações 

institucionais para a garantia do Direito à liberdade de orientação 

sexual e à identidade de gênero. 

 

 



 

14 

 

I REUNIÃO ORDINÁRIA 2013 

13  15/03/2013, FORTALEZA/CE 

 

 PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES: 

 

- SOBRE A PEC 37: deliberou-se sobre a importância dos Procuradores 

Gerais, por meio de suas respectivas assessorias de imprensa, levar a 

discussão da matéria junto aos órgãos de imprensa, passando a 

apresentar estratégias de mobilização no enfrentamento a PEC 37, com 

abrangência na mídia nacional e divulgação da imagem institucional, 

considerando que o GNDH denuncia que a retirada do poder 

investigatório do Ministério Público é também calar a voz dos pobres. A 

ausência do Estado na saúde, educação e segurança, em muito decorre 

da corrupção. Posto que é dinheiro público que deixa de ser investido 

nas políticas públicas para o enriquecimento dos corruptos e 

corruptores. A imprensa brasileira deve ser convidada a apoiar a 

rejeição da PEC 37. Denunciando-a nos seus veículos de comunicação 

as reais consequências na hipótese de aprovação desse texto legal.  

 

- SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: sobre a 

sugestão de Meta Comum da COPEDH ao GNDH para o biênio 

2013/2014 nominada “Compromisso do Ministério Público Brasileiro 

com a Segurança Alimentar e Nutricional da População”, deliberou-se 

no sentido de revitalizar a atuação junto a Comissão Especial Sobre o 

Direito Humano à Alimentação Adequada, instituída pelo CDDH  – 

Conselho de Defesa da Pessoa Humana, cujo o representante do  CNPG  

é o Promotor de Justiça  MÁRCIO  THADEU  SILVA  MARQUES  

(MPMA),  desde 2009, com a indicação pelo  CNPG  de mais um 

representante, que poderá ser sugerido pela  COPEDH.   

 

- SOBRE DIREITO HOMOAFETIVO: Sobre o desenvolvimento da 4ª 

Meta para o biênio 2012/2013, aprovada pela COPEDH e pelo  GNDH  

na IV Reunião Ordinária/2012, em Canela-RS, nominada como 

“Criação no âmbito dos Ministérios Públicos da Comissão de Direito 

Homoafetivo”, restou deliberado pela retificação, sem alteração do 

objeto, no sentido de fazer constar: “Comissão de Direito à Diversidade 

Sexual”; bem assim, foi deliberado sobre os eixos de atuação 

preferenciais; 
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II REUNIÃO ORDINÁRIA 2013 

03 À 05/07/2013, SÃO PAULO/SP 

 

 ENUNCIADOS: 

 

SOBRE DIREITO DE MANIFESTAÇÃO, LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 

PAPEL DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NUM REGIME 

DEMOCRÁTICO: 

 

ENUNCIADO: A livre e democrática manifestação do pensamento 

insere-se no conceito de ordem publica – que, num regime democrático, 

e   aquela balizada pelos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 

culturais, construídos pelo direito internacional dos direitos humanos 

nas ultimas décadas de historia da civilização - e não pode, só por força 

de sua ocorrência, ser reprimida ou obstada, cabendo as policias 

garantir o direito coletivo e o exercício individual de manifestação do 

pensamento, com especial proteção aos profissionais da imprensa. 

Devem, ainda, preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio 

publico e privado; ao atuar contra as ocorrências delituosas que se 

verificarem, deverão promover a prisão em flagrante de seus autores, 

respeitando os direitos legalmente assegurados as pessoas presas. Se 

comprovadamente necessária, a intervenção policial devera se limitar ao 

menor patamar dissuasório, não se utilizando de qualquer tipo de arma 

letal e de munição de elastômero.  

Ademais, deve o poder público divulgar Planos de Contingência de 

Segurança Pública e de Proteção e Defesa Civil, de modo a minorar os 

desconfortos e incômodos suportados pela população, inerentes as 

manifestações, bem como se fortalecer na proteção individual de seus 

agentes para reduzir a necessidade do uso da força. 

 

ENUNCIADO: Na elaboração de plano geral de atuação ou planejamento 

estratégico, os Ministérios Públicos podem se valer de instrumentos que 

lhes permitam colher os anseios e reivindicações da sociedade civil, 

abrindo canais para a ouvida de movimentos sociais e populares, 

sindicatos, entidades do terceiro setor, iniciativa privada, organizações 

não governamentais, dentre outros. Podem também promover a ouvida 

da comunidade cientifica e de especialistas em politicas publicas. Os 
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Membros da Instituição podem se envolver ativamente em tal processo 

de legitimação do plano, como forma de se comprometerem com sua 

observância e execução. 

 

ENUNCIADO: Guardadas as singularidades de cada local e de cada 

manifestação, os Ministérios Públicos podem se valer dos meios de 

comunicação social disponíveis para informar a população as iniciativas 

já adotadas quanto aos temas suscitados nos atos públicos, 

esclarecendo, ademais, sobre os óbices judiciais ou administrativos 

encontrados para a solução. Podem, também, se possível e GNDH - 

Grupo Nacional de Direitos Humanos Promotor de Justiça Rossini Alves 

Couto cabível, convidar as lideranças dos movimentos para o diálogo na 

sede do Ministério Publico, expressando-lhes o apoio institucional ao 

legítimo direito de manifestação do pensamento, prestando-lhes aquelas 

mesmas informações e obtendo sugestões e criticas para o bom 

encaminhamento das demandas.  

 

SOBRE ABORTO LEGAL:  

 

ENUNCIADO: Se a prática de relações sexuais ou de outro ato 

libidinoso com a adolescente de 14 a 18 anos de idade que esteja em 

situação de exploração sexual é crime, extrai-se que desta prática não 

decorre consentimento juridicamente válido. Se não há tal 

consentimento, e se daquela prática advier gravidez, será lícita a prática 

do aborto legal, por interpretação extensiva do artigo 128, II, do Código 

Penal, cujo fundamento fático é a gravidez decorrente de conjunção 

carnal não consentida. 

 

SOBRE LIBERDADE RELIGIOSA E LAICIDADE DO ESTADO:  

 

ENUNCIADO: A atuação de grupos religiosos, no âmbito da arena 

politica brasileira, tem contribuído para o cerceamento de direitos civis 

já ha muito assegurados na Constituição Federal, trazendo inquietações 

e preocupações, na medida em que atuam sempre no interesse de seus 

próprios grupos e postulados doutrinários. Cresce a tendencia 

fundamentalista, que se baseia no proposito de impor a coletividade seu 

modo de pensar e agir, ditando regras ao outro a partir de suas 
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convicções, numa clara violação ao caráter universal dos direitos 

humanos.  

Reafirma-se que o Brasil adota a laicidade (e não o laicismo) e, 

portanto, não pode impedir o funcionamento de nenhuma religião, mas, 

ao mesmo tempo, não pode beneficiar ou privilegiar, direta ou 

indiretamente, nenhuma delas.  

O GNDH entende que o tema deva ser pauta das discussões e reflexões 

do Ministério Publico brasileiro.  

 

 REUNIÃO COM A SRA. DENISE COLIN, SECRETÁRIA 

NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MDS 

 

A Sra. Denise Colin, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, 

prestou as seguintes informações: 

 

1. Que continua vigente o Termo de Cooperação do MDS com todos 

os Ministérios Públicos brasileiros, relativo ao fortalecimento do SUAS 

em todo o país. 

2. Que há necessidade de se retomar os contatos que permitam aos 

Promotores de Justiça que detenham a senha do Termo de Cooperação 

buscar os dados e informações disponíveis, conferindo plena utilização 

do instrumento de convênio e alcançando-se sua finalidade. 

3. Que há necessidade de se promover reunião em Brasília, no MDS, 

com os Promotores de Justiça implicados no Termo de Cooperação para 

se resgatar as informações e se reativar os mecanismos que garantam 

sua efetiva implantação nos Ministérios Públicos dos Estados. Tal 

reunião será marcada para alguma data em agosto próximo, a partir de 

iniciativa da Senhora Secretária Nacional de Assistência Social, que fará 

contato eletrônico, para tanto, com o Coordenador e com o Secretário 

desta Comissão. 
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III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013 

16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE 

 

 ENUNCIADOS: 

 

SOBRE MOBILIDADE URBANA:  

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que, nas obras viárias de mobilidade 

urbana, deve-se respeitar o direito de moradia e, quando inevitável o 

desalojamento, que seja garantida a prévia e justa indenização, 

inclusive da posse, efetivando-se, sem prejuízo, o prévio Plano de 

Reassentamento e Medidas Compensatórias, assegurado, aos atingidos, 

o acesso a soluções adequadas ao deslocamento, às perdas ocasionadas 

pela intervenção e à recuperação dos vínculos comunitários, familiares, 

sociais e culturais. 

 

SOBRE DIREITO DE MANIFESTAÇÃO, LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 

PAPEL DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NUM REGIME 

DEMOCRÁTICO: 

 

ENUNCIADO 01: A COPEDH entende que todo cidadão tem o dever de 

se identificar civilmente às autoridades policiais, quando instado a fazê-

lo de modo respeitoso à sua dignidade. Do mesmo modo, todas as 

autoridades policiais devem atuar permanentemente identificadas.  

 

ENUNCIADO 2: A COPEDH entende que o uso de máscaras em 

passeatas e manifestações, por si só, não se caracteriza como conduta 

criminosa, por ausência de previsão típica no ordenamento penal. E 

entende inconstitucional projeto de lei que tipifique tal conduta, por 

ofensa ao livre e fundamental direito de manifestação. 

 

ENUNCIADO 3: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos, no 

exercício de suas atribuições constitucionais, devem zelar para que o 

legítimo direito de expressão do pensamento e do direito de reunião 

sejam garantidos, rejeitando-se a criminalização abusiva e sem amparo 

legal de pessoas e coibindo-se a atribuição genérica e não 

individualizada de condutas ilícitas. 
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ENUNCIADO 4: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos, no 

exercício de suas atribuições constitucionais, devem investigar ou 

acompanhar ativamente a investigação relativa à eventual infiltração 

ilícita e ilegal de policiais em manifestações e protestos populares. 

 

ENUNCIADO 5: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos que 

constituam grupos de atuação especial destinados à apuração das 

ocorrências verificadas em manifestações e protestos populares devem 

cuidar para que haja, entre os seus integrantes, ao menos um Promotor 

de Justiça com atribuição em Direitos Humanos. 

 

SOBRE USO ABUSIVO DE DADOS PESSOAIS DE CIDADÃOS 

BRASILEIROS POR EMPRESAS PRIVADAS OU GOVERNOS 

ESTRANGEIROS:  

 

ENUNCIADO 01: A COPEDH entende que, para garantir a efetividade 

dos direitos fundamentais, os Ministérios Públicos deverão zelar para 

que os órgãos públicos, na criação de bancos de dados informatizados 

que impliquem a coleta e tratamento de informações pessoais dos 

cidadãos, resguardem, por mecanismos tecnológicos, a segurança, a 

finalidade e a necessidade do banco. 

 

ENUNCIADO 2: A COPEDH entende que a finalidade e o interesse 

público dos bancos de dados públicos, explicitados no ato de sua 

criação, devem estar acessíveis aos cidadãos.’ 

 

ENUNCIADO 3: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos devem 

cuidar para que o intercâmbio de dados pessoais dos cidadãos entre 

órgãos públicos, nacionais e internacionais, obedeça à finalidade 

descrita em sua criação, zelando para que o ato autorizador do 

intercâmbio explicite o legítimo interesse público ou comando legal em 

que se baseia. 

 

ENUNCIADO 4: A COPEDH entende que, para garantia dos direitos 

fundamentais, o Ministério Público deverá adotar as medidas cabíveis 

para evitar o repasse de informações contidas em bancos de dados 

públicos a entidades privadas, salvo quando estas atuem de forma 

complementar na prestação de serviços públicos.  
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 PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES: 

 

- SOBRE PROPOSTA NO ÂMBITO DA META MINISTÉRIO PÚBLICO 

SOCIAL, no sentido de que os Ministérios Públicos estimulem os 

Membros da Instituição a visitarem regularmente os municípios 

integrantes de suas comarcas e que não sejam sedes de Promotoria de 

Justiça: foi deliberado pela formação de um grupo de trabalho, no 

âmbito da Comissão, para compilar experiências e sistematizá-las em 

forma de modelos comuns. 

 

- SOBRE O TEMA “DIREITO DOS PRESOS AO VOTO”, deliberou-se 

pela formação de grupo de trabalho que redigirá proposta de enunciado 

a respeito do tema. 

 

 

I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014 

12 A 14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 ENUNCIADOS:  

 

SOBRE SITUAÇÃO DAS PESSOAS ESTRANGEIRAS, PRESAS E 

CONDENADAS NO BRASIL: 

 

ENUNCIADO 1: Os Ministérios Públicos, no âmbito de suas 

atribuições, devem adotar providências para que os decretos de 

expulsão de estrangeiros condenados cujas penas tenham sido 

julgadas extintas, sejam prontamente cumpridos, efetivando-se o 

recambiamento da pessoa ao seu país de origem, evitando-se 

submetê-la ao mercado de trabalho escravo. 

 

ENUNCIADO 2: Os Ministérios Públicos, no âmbito de suas 

atribuições, devem adotar providências para que o sentenciado 

estrangeiro, embora já cumprida a pena, mas ainda não expulso, bem 

como aquele no cumprimento da pena, exerça seu direito ao trabalho, 

inerente aos regimes prisionais aberto e semiaberto e ao livramento 

condicional, instando o Ministério da Justiça a viabilizar tal direito 
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humano fundamental, especialmente a expedição de identificação 

pessoal, ainda que provisória. 

 

MOÇÃO QUANTO AOS ENUNCIADOS: Os integrantes da Comissão 

aprovaram moção no sentido de que estes dois enunciados, uma vez 

aprovados, sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Imigração, 

para conhecimento e providências, especialmente para a 

regulamentação da questão. 

 

SOBRE TRANSPORTE DE PRESOS:  

 

ENUNCIADO 1: Os Ministérios Públicos, no âmbito de suas 

atribuições, devem zelar pelo cumprimento da Lei nº 8.653/1993 e da 

Resolução nº 2/2012 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária do Ministério da Justiça, fiscalizando com efetividade as 

condições de transporte das pessoas presas em seus deslocamentos 

em viaturas a serviço do Estado, de modo a assegurar a sua 

integridade física e psíquica. 

 

ENUNCIADO 2: Antes da Copa do Mundo FIFA 2014, os Ministérios 

Públicos devem adotar providências, inclusive por meio de 

Recomendações, para garantir que o deslocamento de pessoas presas 

durante eventuais manifestações obedeça à regulamentação prevista 

na Lei nº 8.653/1993 e na Resolução nº 2/2012 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, 

transportando-as imediatamente a local previamente determinado e 

divulgado publicamente, onde deverão ser assegurados seus direitos e 

garantias processuais.  

 

SOBRE COMBATE A TORTURA: 

 

ENUNCIADO: Os Ministérios Públicos devem adotar as providências 

necessárias a efetivar a criação e a instalação dos Comitês e dos 

Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura, bem assim 

a garantir a sua inclusão no Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (SNPCT), nos termos do artigo 5º, III, do Decreto 

nº 8.154/2013, firmando o respectivo instrumento. 
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 PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES: 

 

 - SOBRE METAL ANUAL - ATUAÇÃO DO MP EM FACE DAS 

MANIFESTAÇÕES POPULARES POR OCASIÃO DA COPA DO 

MUNDO: sobre a decisão da Presidência do GNDH de que a meta 

anual do Grupo será a atuação do Ministério Público em face das 

manifestações populares por ocasião da Copa do Mundo, deliberou-se 

que tal tema já foi satisfatoriamente enfrentado, como demonstram os 

enunciados elaborados e aprovados nesta Comissão e rejeitados no 

Plenário nas últimas reuniões ordinárias do GNDH, realizadas em 

São Paulo (SP), em 03 a 05 de julho de 2013, e Aracaju (SE) entre 16 

e 18 de outubro de 2013, bem como nesta reunião, hoje realizada, 

conforme enunciado acima transcrito. 

 

- SOBRE A CRIAÇÃO DA SUBCOMISSÃO DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE SEXUAL NO ÂMBITO DA 

COPEDH: deliberou-se por uma compilação dos estudos e conclusões 

já efetivados, ratificando-se as seguintes as deliberações e diretrizes 

já adotadas no sentido da criação no âmbito dos Ministérios Públicos 

da Comissão de Direito à Diversidade Sexual, com as seguintes linhas 

de atuação:  

1) Área Criminal -  recomendar às autoridades policiais a inclusão nos 

Boletins de Ocorrência da  identificação da motivação nos crimes de 

ódio em razão de homofobia;  

2) Área de família e Registro Público -  propor às Corregedorias Gerais 

de Justiça a emissão de provimentos ou resoluções para regulamentar a 

união civil e a dissolução dessa união entre pessoas do mesmo sexo, 

bem como a mudança de nome e gênero, nos registros públicos;  

3) Área Cível – promover o entendimento no âmbito do Ministério 

Público de que a orientação sexual não é impedimento à adoção ou a 

outra forma de colocação em família substituta;  

4) Área da Saúde – Assegurar a assistência à saúde para a cirurgia de 

mudança de sexo e o acompanhamento psicossocial;  

5) Área da Educação – Promover o enfrentamento à homofobia nas 

escolas, assegurando a utilização do nome social;  

6) Área Institucional – Elaborar normativas para reconhecimento dos 

direitos homoafetivos em simetria com as uniões heterossexuais;  
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7) Legislação -  sugerir o encaminhamento pelo  CNPG  à Secretaria de 

Direitos Humanos de proposta de criação de legislação federal que 

regulamente que a carteira do nome social tenha validade no âmbito 

nacional.   

 

- SOBRE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS: 

deliberou-se que os Ministérios Públicos devem adotar providências 

para que nos Estados e nos Municípios sejam realizadas as 

Conferências Estaduais e Municipais, cabendo a cada Governador de 

Estado garantir meios e recursos para que haja efetiva e ampla 

participação popular em todas elas; e, ainda, deliberou-se por sugerir 

que os Membros do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, 

se habilitem como delegados junto à respectiva Conferência Estadual. 

 

- SOBRE AS METAS DA COPEDH PARA 2012/2013, deliberou-se por:  

a) manter-se em 2014/2015 a Meta “Enfrentamento à Tortura”; 

b) considerar-se satisfatoriamente cumprida a Meta “MP Social”;  

c) considerar-se satisfatoriamente cumprida a Meta “Desocupações 

Forçadas”; 

d) considerar que foi abrangida pela criação da subcomissão da 

promoção da igualdade racial e diversidade sexual a Meta 

“Diversidade Sexual”;  

 

- SOBRE AS METAS DA COPEDH PARA 2014/2015, deliberou-se 

pelas seguintes:  

a) prevenção e enfrentamento à tortura;  

b) efetivação do direito à moradia digna, urbana e rural;  

c) sistema prisional e criminalização;  

d) direito à segurança alimentar adequada e nutricional;  
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CAPÍTULO 2 

COMPILAÇÃO POR ASSUNTOS TRATADOS 
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1. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS): 

 

Reunião com a Sra. Denise Colin, Secretária Nacional de Assistência 

Social do MDS, que prestou as seguintes informações: (1) Que continua 

vigente o Termo de Cooperação do MDS com todos os Ministérios 

Públicos brasileiros, relativo ao fortalecimento do SUAS em todo o país. 

(2) Que há necessidade de se retomar os contatos que permitam aos 

Promotores de Justiça que detenham a senha do Termo de Cooperação 

buscar os dados e informações disponíveis, conferindo plena utilização 

do instrumento de convênio e alcançando-se sua finalidade. (3) Que há 

necessidade de se promover reunião em Brasília, no MDS, com os 

Promotores de Justiça implicados no Termo de Cooperação para se 

resgatar as informações e se reativar os mecanismos que garantam sua 

efetiva implantação nos Ministérios Públicos dos Estados. Tal reunião 

será marcada para alguma data em agosto próximo, a partir de 

iniciativa da Senhora Secretária Nacional de Assistência Social, que fará 

contato eletrônico, para tanto, com o Coordenador e com o Secretário 

desta Comissão. (II REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 03 À 05/07/2013, 

SÃO PAULO/SP) 

 

2. COMISSÃO DA VERDADE:  

 

Deliberou-se por (1) que o CNPG possa reivindicar junto à Presidência 

da República a participação de membro da Instituição na “Comissão da 

Verdade”; (2) que o CNPG fomente a criação das Comissões Estaduais 

da Verdade; (3) levantamento de membros e servidores dos Ministérios 

Públicos que tenham sido vítimas de violações de Direitos Humanos, no 

período da Ditadura Militar; (4) que seja convidado um representante 

da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para apresentar exposição 

acerca da “Comissão da Verdade” (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 27 E 

28/03/2012, RIO DE JANEIRO/RJ) 

 

3. ENFRENTAMENTO À TORTURA:  

 

Deliberou-se pela inclusão do enfrentamento à tortura entre as metas da 

COPEDH para o biênio 2012/2013, através das seguintes Ações: (1) 

Fomentar a instalação e funcionamento de Comitês Estaduais de 

Enfrentamento à Tortura em todos os Estados da Federação e no 



 

26 

 

Distrito Federal, de acordo com o Protocolo Facultativo do Pacto 

Internacional de Enfrentamento da Tortura e de Todas as Formas de 

Tratamento Degradante. Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: 

número de Comitês instalados e em funcionamento nos Estados e no 

Distrito Federal, divididos por cada Estado da federação; (2) 

Estabelecimento por cada Ministério Público de um protocolo de 

recebimento e processamento das denúncias de tortura, com 

coordenação das demandas e sua distribuição, criação e manutenção 

de bancos de dados sobre o enfrentamento à tortura e de Todas as 

Formas de Tratamento Degradante, a fim de proporcionar a 

responsabilização criminal do agressor, da atenção à vítima, e da 

análise da ocorrência que permita a adoção de políticas públicas de 

prevenção. Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: número de 

protocolos criados/números de Mps. (3) Formação e sensibilização de 

membros dos Ministérios Públicos no enfrentamento à tortura conforme 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Prazo: 18 meses. 

Indicador de resultado: Números de membros formados e 

sensibilizados/números de membros com atuação no assunto. (I 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 27 E 28/03/2012, RIO DE JANEIRO/RJ) 

 

Foram aprovadas as seguintes proposições: (1) criação de órgãos de 

execução no âmbito dos Ministérios Públicos, diversos das Promotorias 

de Justiça Criminais, especializados no enfrentamento da tortura por 

agentes públicos e políticos, ocorrências de abuso de autoridade, autos 

de resistência e outros abusos similares, do Estado contra o indivíduo, 

com atribuições criminais e cíveis, inclusive na tutela coletiva; (2) 

sugestão aos Ministérios Públicos dos estados, no sentido de 

recomendar ao Promotores de Justiça Criminais que deem ênfase à 

responsabilização criminal de empregadores e outros autores de 

submissão de pessoas à condição análoga à de escravo, trabalho 

degradante e tortura, no âmbito das relações do trabalho, buscando, 

especialmente, atuação integrada com o Ministério Público do Trabalho 

– MPT para a coleta de informações e produção de provas. Se for o caso, 

promover a especialização de órgãos de execução para tais tarefas; (3) 

sugestão aos Ministérios Públicos dos Estados que seja determinado 

aos Promotores de Justiça Criminais que encaminhem mensalmente 

todas as denúncias oferecidas ou promoções de arquivamento de 

Inquéritos Policiais ou peças de informações que versem sobre tortura, 
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a um órgão de coordenação (eventualmente Centro de Apoio), nos quais 

tais dados devem ser compilados e tabulados de forma a inspirar 

projetos de políticas públicas tendentes à prevenção e enfrentamento da 

tortura; (4) realização de curso de formação de agentes multiplicadores 

do programa de monitoramento dos locais de detenção da Associação de 

Prevenção à Tortura – APT, com apoio da Escola Superior do Ministério 

Público da União, dos Ministérios Públicos Estaduais, CNMP e da 

CONAMP, aos quais o pleito deverá ser apresentado; (5) sugestão aos 

Ministérios Públicos que incluam nos currículos de seus cursos para 

Promotores de Justiça recém nomeados à formação necessária para 

monitoramento dos locais de privação da liberdade, como forma de 

prevenção da tortura, com metodologia e carga horária apropriadas. (II 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 13 À 14/06/2012, SALVADOR/BA) 

 

Foi aprovada redação final de Projeto de Lei a ser encaminhado ao 

CNPG para a disponibilização a todos os chefes dos Ministérios 

Públicos; bem assim, foram ratificadas as seguintes propostas: (1) A 

criação de órgãos de execução no âmbito dos Ministérios Públicos, 

diversos das Promotorias de Justiça Criminais, especializados no 

enfrentamento à tortura por agentes públicos e políticos, ocorrências de 

abuso de autoridade, autos de resistência e outros abusos similares, do 

Estado contra o indivíduo, com atribuições criminais e cíveis, inclusive 

na tutela coletiva; (2) Sugerir aos Ministérios Públicos dos estados, no 

sentido de recomendar aos Promotores de Justiça Criminais que deem 

ênfase à responsabilização criminal de empregadores e outros autores 

de submissão de pessoas à condição análoga à de escravo, trabalho 

degradante e tortura, no âmbito das relações do trabalho, buscando, 

especialmente, atuação integrada com o Ministério Público do Trabalho 

– MPT para a coleta de informações e produção de provas. Se for o caso, 

promover a especialização de órgãos de execução para tais tarefas; (3) 

Sugerir aos Ministérios Públicos dos Estados que seja determinado aos 

Promotores de Justiça que encaminhem mensalmente todas as 

denúncias oferecidas ou promoções de arquivamento de Inquéritos 

Policiais ou peças de informações que versem sobre tortura por agentes 

públicos e políticos, ocorrências de abuso de autoridade, autos de 

resistência e outros abusos similares a um órgão de coordenação 

(eventualmente Centro de Apoio), nos quais tais dados devem ser 

compilados e tabulados de forma a inspirar projetos de políticas 
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públicas tendentes à prevenção e enfrentamento à tortura. (4) Sugerir a 

realização de curso de formação de agentes multiplicadores do 

programa de monitoramento dos locais de detenção da Associação de 

Prevenção à Tortura – APT, com apoio da Escola Superior do Ministério 

Público da União, dos Ministérios Públicos Estaduais, CNMP e da 

CONAMP, aos quais o pleito deverá ser apresentado. (5) Sugerir aos 

Ministérios Públicos que incluam nos currículos de seus cursos para 

Promotores de Justiça recém-nomeados a formação necessária para 

monitoramento dos locais de privação da liberdade, como forma de 

prevenção da tortura, com metodologia e carga horária apropriadas. (III 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 18 À 19/09/2012, BELO 

HORIZONTE/MG) 

 

Deliberou-se pela adoção de ações para: (1) Fomentar a instalação e 

funcionamento de Comitês Estaduais de Enfrentamento à Tortura em 

todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, de acordo com o 

Protocolo Facultativo do Pacto Internacional de Enfrentamento da 

Tortura e de Todas as Formas de Tratamento Degradante. Prazo: 18 

meses. Indicador de resultado: número de Comitês instalados e em 

funcionamento nos Estados e no Distrito Federal, divididos por cada 

Estado da federação. (2) Estabelecimento por cada Ministério Público de 

um protocolo de recebimento e processamento das denúncias de 

tortura, com coordenação das demandas e sua distribuição, criação e 

manutenção de bancos de dados sobre o enfrentamento à tortura e de 

Todas as Formas de Tratamento Degradante, a fim de proporcionar a 

responsabilização criminal do agressor, da atenção à vítima, e da 

análise da ocorrência que permita a adoção de políticas públicas de 

prevenção. Prazo: 18 meses. Indicador de resultado: número de 

protocolos criados/números de Mps. (3) Formação e sensibilização de 

membros dos Ministérios Públicos no enfrentamento à tortura conforme 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.  Prazo: 18 meses. 

Indicador de resultado: Números de membros formados e 

sensibilizados/números de membros com atuação no assunto. (IV 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 05 À 07/11/2012, CANELA/RS) 

 

ENUNCIADO: Os Ministérios Públicos devem adotar as providências 

necessárias a efetivar a criação e a instalação dos Comitês e dos 

Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura, bem assim a 
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garantir a sua inclusão no Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (SNPCT), nos termos do artigo 5º, III, do Decreto nº 

8.154/2013, firmando o respectivo instrumento. (I REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

 

4. MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL:  

 

Deliberou-se pela inclusão do Ministério Público Social entre as metas da 

COPEDH para o biênio 2012/2013, através da seguinte ação: Que cada 

Ministério Público inicie um Projeto de aproximação com a sociedade, 

mediante a atuação extrajudicial, no prazo de 18 (dezoito) meses. 

Indicador: número de projetos dividido por número de Ministérios 

Públicos. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 27 E 28/03/2012, RIO DE 

JANEIRO/RJ) 

 

Foram aprovadas as seguintes proposições: (1) que os Ministérios 

Públicos criem e instalem, observadas as singularidades de cada 

Estado, Núcleos de Mediação em áreas urbanas e rurais, destinados a 

dirimir conflitos individuais e coletivos, mediante atuação de 

mediadores e reduzir a termo o acordo firmado pelas partes, com 

natureza de título executivo; e que, para tal, promovam a formação de 

mediadores voluntários e que os Promotores de Justiça supervisionem a 

atuação dos núcleos; e dotem os Núcleos de Mediação dos meios de 

funcionamento, valendo-se dos recursos, se for o caso, das transações 

penais realizadas nos Juizados Especiais Criminais.  Foi aprovada, 

ainda, proposição para que a COPEDH elaborasse Projeto básico de 

funcionamento dos Núcleos de Mediação para que servisse de sugestão 

ao Ministério Público Brasileiro, tendo sido constituído grupo de 

trabalho para apresentação do Projeto básico; (2) que os Ministérios 

Públicos promovam, sob a responsabilidade das Procuradorias Gerais 

de Justiça, com periodicidade, eventos que reúnam órgãos públicos 

(especialmente o MP) e entidades da sociedade civil, destinados à 

apresentação de serviços públicos e de iniciativa de fortalecimento da 

cidadania, em atuação concentrada e em local acessível à população 

socialmente excluída; (II REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 13 À 14/06/2012, 

SALVADOR/BA) 
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Foi elaborado e aprovado um projeto embasado nas diretrizes do “MP 

Social” do Paraná, para ser anexado as metas elaboradas na pela 

COPEDH na II Reunião Ordinária do GNDH, Salvador/BA, que seriam 

apresentadas na reunião seguinte do CNPG, que teve os seguintes 

termos: “COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – 

COPEDH/GNDH/CNPG - PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL - OBJETIVO 

GERAL - O projeto tem como objetivo geral contribuir para a transformação da 

realidade em territórios com alto índice de vulnerabilidade social, pobreza e oferta 

insuficiente de políticas públicas, por meio do fomento e da implementação de práticas 

institucionais voltadas para este fim. A partir do desenvolvimento do projeto, 

pretende-se que os agentes do Ministério Público Brasileiro, de posse das informações 

estratégicas para a efetivação de direitos humanos, consolidem práticas essenciais ao 

cumprimento da missão Constitucional do Ministério Público de promover “a defesa 

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

indisponíveis”, considerando as particularidades de cada unidade do Ministério 

Público Brasileiro, bem como a região e os municípios abrangidos. 1. PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES - Visando atingir os objetivos do projeto, pressupõe-se a observação de 

algumas diretrizes, interdependentes e indissociáveis como: 1.1. ATUAÇÃO COM 

BASE TERRITORIAL - Na proposta do projeto, considera-se o conceito de território 

como sendo um espaço delimitado por aspectos geográficos, físicos, políticos e 

econômicos, cujas características se diferenciam também conforme as dinâmicas 

locais e a produção de sua cultura e relações de poder que desenvolve, para si e em 

relação aos espaços de maior ou menor relevância. O território pode ser observado na 

sua dinâmica, por uma configuração que interage com os conflitos que se distribuem 

conforme as condições de vida dos diferentes grupos populacionais. (Raquel Rolnik, 

2004) Atuar com base territorial, neste projeto, coincide com a própria forma de 

organização da instituição, pois os contornos definidos para cada Promotoria de 

Justiça delimitam o âmbito de atuação de cada unidade do MPB, naquilo que se 

entende por território. 1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS COM BASE EM 

DIAGNÓSTICO DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES LOCAIS: Utilização de dados 

produzidos por institutos nacionais e estaduais, órgãos públicos, bem como 

levantamento de demandas a partir do contato com a comunidade local, respeitando 

às especificidades, tendo em vista a diversidade das características do 

desenvolvimento local que exigem respostas institucionais diferenciadas, com apoio 

das equipes regionais. 1.3. APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE: Participação da 

população e segmentos organizados da sociedade na definição das prioridades de 

atuação institucional do Ministério Público, por meio da realização de audiências 

públicas não temáticas, reuniões comunitárias, consultas públicas, eventos em 

parceria com conselhos de direitos e políticas públicas e outros. 1.4. ATUAÇÃO DE 

NATUREZA COLETIVA: Desenvolvimento de ações institucionais que gerem impacto 

social de forma a contribuir com a redução das vulnerabilidades para as populações 

como um todo. Considerando este aspecto, mesmo as demandas individuais podem 

ser um indicativo de intervenções coletivas. 1.5. PROTAGONISMO DO PROMOTOR 

LOCAL: Atuação, a partir de um plano local, elaborado essencialmente pelo agente 
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institucional responsável pelo acompanhamento das políticas públicas no território 

delimitado ou pela área de atuação onde haja a necessidade de intervenção, alinhando 

as ações previstas no planejamento estratégico do MP. 1.6. PRIORIDADE PARA 

ATUAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL: Atuação com prioridade na esfera 

extrajudicial (com a realização de articulações com o poder público, a comunidade e a 

sociedade civil organizada) para o encaminhamento das demandas surgidas a partir 

da execução do plano local, sendo desejável que todas as demandas advindas do 

projeto sejam tratadas primeiramente neste âmbito, porém, sem descartar as medidas 

judiciais de atribuição do MPB, mediante o insucesso das tratativas nesta esfera. 1.7. 

UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

Instalação de núcleos de mediação, por meio do fomento e da implementação de 

métodos para este fim, tais como: conciliação, negociação, composição, dentre outros. 

(III REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 18 À 19/09/2012, BELO 

HORIZONTE/MG) 

 

PROPOSIÇÃO: Sugerir aos Ministérios Públicos a criação de 

Promotorias de Justiça especializadas em Direitos Humanos sob as 

seguintes balizas: (a) Criação de Promotorias de Justiça especializadas 

em Capitais e em cidades de grande porte; previsão expressa, por ato 

próprio, das atribuições em direitos humanos a determinados 

Promotores de Justiça em todas as Comarcas do Estado. (b) Utilização 

da denominação “Direitos Humanos”, que é mais abrangente do que o 

termo “Cidadania”, consagrando a universalidade que lhes é inerente. 

(c) Ênfase na inclusão social de minorias e de segmentos populacionais 

vulneráveis. (d) Atuação exclusivamente coletiva ou difusa ou, onde 

assim não for possível, previsão de meios que impeçam a atuação 

majoritária na tutela de interesses individuais. (e) Relevância de se 

mobilizar e articular movimentos sociais e populares que atuem nos 

vários setores das atribuições da Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos, haurindo subsídios e informações e, ao mesmo tempo, 

contribuindo para capacitá-los à defesa de direitos. (f) Articulação 

necessária, em atuação conjunta, com outras Promotorias de Justiça 

que detenham parciais atribuições em seus temas. (g) Destaque 

expresso das seguintes atribuições, dentre outras: 1) assistência social 

(construção e fiscalização da Rede SUAS); 2) segurança alimentar; 3) 

racismo e preconceito racial; 4) discriminações sociais, de gênero, de 

opção sexual etc.; 5) moradia digna e desocupações forçadas; 6) pessoas 

em situação de rua; 7) liberdade religiosa; 8) tráfico de pessoas; 9) 

prevenção e enfrentamento da tortura; 10) defesa de minorias. (IV 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 05 À 07/11/2012, CANELA/RS) 
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PROPOSIÇÃO: Sugerir a criação de Promotorias Especializadas de 

Controle Externo da Atividade Policial, com tutela coletiva, com ênfase 

em Direitos Humanos, sob as seguintes balizas: (a) Criação de 

Promotorias de Justiça de Direitos Humanos de Controle Externo de 

Polícias, regionais ou, se for o caso, estadual. (b) Atribuição cumulativa 

criminal e em tutela coletiva. (c) Atuação direcionada à proposição, 

estímulo e fiscalização de políticas públicas de segurança pública, 

destinadas à prevenção da criminalidade e ao exercício das atividades 

policiais, notadamente as que não se limitem à rotina ordinária dos 

órgãos policiais e criminais. (d) Produção de conhecimento teórico e 

crítico acerca do fenômeno delituoso, sob as óticas da sociologia, da 

criminologia, da psicologia social, dentre outras ciências. (e) Articulação 

necessária, em atuação conjunta, com outras Promotorias de Justiça 

que detenham parciais atribuições em seus temas. (f) Garantia de meios 

hábeis para o exercício eficiente de tais atribuições, assegurando-se a 

segurança pessoal de seus integrantes. (IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 

05 À 07/11/2012, CANELA/RS) 

 

Sobre proposta no âmbito da meta Ministério Público Social, no sentido 

de que os Ministérios Públicos estimulem os Membros da Instituição a 

visitarem regularmente os municípios integrantes de suas comarcas e 

que não sejam sedes de Promotoria de Justiça: foi deliberado pela 

formação de um grupo de trabalho, no âmbito da Comissão, para 

compilar experiências e sistematizá-las em forma de modelos comuns. 

(III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

5. PRIORIZAR OS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA:  

 

Definiram-se as ações da COPEDH relativas à implementação da meta 

conjunta do GNDH daquele ano, sendo definido como meta específica 

da COPEDH a implementação dos serviços básicos da assistência social, 

sendo coinstituído grupo de trabalho destinado à estabelecer as ações 

concretizadoras desta meta (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 27 E 

28/03/2012, RIO DE JANEIRO/RJ) 
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6. ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIREITOS 

HUMANOS:  

 

Deliberou-se por encaminhar aos Procuradores Gerais de Justiça 

proposta no sentido da criação das Procuradorias de Justiça com 

atribuição em Direitos Humanos e Cidadania (I REUNIÃO ORDINÁRIA 

2012, 27 E 28/03/2012, RIO DE JANEIRO/RJ).  

 

7. FEDERALIZAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONTRA 

PROFISSIONAIS DA IMPRENSA:  

 

Em análise ao expediente encaminhado pelo presidente do GNDH (Pt. n. 

01128.0511/2012-MP/RS), acerca da proposta da Ministra Chefe da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, pela qual se pretende a 

Federalização dos crimes de homicídio contra profissionais de imprensa 

em Estados Brasileiros e que não estariam sendo objeto de apuração, 

chegou-se às seguintes conclusões: (1) Sugerir que o GNDH oponha-se 

à possível federalização, por se entender inconveniente que a apuração 

de fatos criminosos seja realizada por organismos distantes da realidade 

local; (2) sugerir que o GNDH ofereça-se como instância de apoio aos 

Ministérios Públicos Estaduais para a eficiente apuração dos crimes, 

afastando eventuais pressões de grupos políticos e econômicos ou de 

organizações criminosas; (3) sugerir ao Senhor Presidente do GNDH que 

oficie à Senhora Ministra solicitando-se dados sobre os casos 

específicos envolvendo jornalistas como vítimas e que não estariam 

recebendo as apurações devidas, eventualmente constantes do 

Observatório mantido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos; (4) 

 com tais dados, sugerir o acionamento dos respectivos Ministérios 

Públicos Estaduais (com sugestão de encaminhamento aos GAECOS), 

oferecendo-se o apoio do GNDH àqueles órgãos de execução; (5) Propor 

ao Senhor Presidente do GNDH que sugira, aos Ministérios Públicos 

Estaduais respectivos, que façam contatos com as entidades classistas 

e profissionais dos jornalistas, fornecendo-lhes informações cabíveis 

sobre as investigações realizadas e envolvendo-os como parceiros do 

Ministério Público na defesa do direito da informação e da liberdade de 

imprensa, como alicerces do Estado Democrático de Direito. (III 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 18 À 19/09/2012, BELO 

HORIZONTE/MG) 
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8. RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS NAS DESOCUPAÇÕES 

FORÇADAS E INTERVENÇÕES URBANAS:  

 

Deliberou-se pela criação da meta 3, nominada como Respeito aos 

Direitos Humanos nas Desocupações Forçadas e Intervenções Urbanas; 

com sugestão de que: (1) desocupações forçadas e outras intervenções 

urbanas devem contar com atuação de Promotores de Justiça que 

defendam os interesses das populações prejudicadas, garantindo-lhes 

seus direitos fundamentais e promovendo a supremacia dos direitos 

sociais; (2) procedimentos de desocupação devem observar o devido 

processo legal e a função social da propriedade, garantindo-se prévia e 

justa indenização, inclusive a possuidores históricos, assegurando-se a 

relocação em habitação similar e, sempre que possível, mantendo-se a 

identidade comunitária; (3) o GNDH inste os Procuradores-Gerais de 

Justiça dos Estados a disciplinar, por ato próprio, que todos os 

procedimentos envolvendo tais questões sejam submetidos também às 

Promotorias de Justiça de Direitos Humanos ou aos órgãos de execução 

com atribuição em inclusão social. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 18 

À 19/09/2012, BELO HORIZONTE/MG) 

 

Deliberou-se pela criação/estruturação/designação de órgão do 

Ministério Público para atuação em conflitos sócio jurídicos coletivos 

que recaiam sobre imóveis urbanos, no prazo máximo de 18 meses, 

tendo as seguintes atividades/atribuições: (1) Realizar diagnósticos de 

áreas ocupadas por pessoas em situação de vulnerabilidade social, em 

especial, aquelas objeto de conflitos sociojurídicos, objetivando a adoção 

das medidas cabíveis; (2) Presença nos locais do conflito e intervenção 

nos feitos que versam sobre conflitos coletivos urbanos, antes mesmo 

da abordagem judicial sobre eventual pleito liminar ou de antecipação 

de tutela, tendo em vista o caráter satisfativo de tais atos judiciais, 

zelando pela observância dos direitos humanos dos envolvidos e pela 

observância do principio da função social da propriedade; (3) Da mesma 

forma, funcionar nos feitos dominiais de intervenção estatal, 

notadamente nas ações de desapropriação incidentes sobre 

espaços/urbanos ocupados por pessoas em vulnerabilidade social, de 

molde a garantir a justa indenização ao expropriado e ao possuidor; (4) 

Garantir que eventual desocupação da área somente possa ser efetivada 
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após de ordem judicial; (5) Atuar preventivamente na garantia da paz 

social, com o fim de coibir violência e/ou arbitrariedade, valendo-se da 

instauração de procedimentos para a adoção das medidas cabíveis; (6) 

Promover a mediação com forma mais eficaz na resolução dos conflitos, 

conciliando os envolvidos e desenvolvendo ações convergentes de poder 

público nas diversas esferas; (7) Requisitar ao Poder Público a situação 

de regularização fundiária das áreas potencial ou efetivamente 

conflituosas; (8) Promover a integração institucional com comunidades, 

poderes, instituições, órgãos públicos e entidades afins, visando 

participação coletiva ativa na prevenção e resolução dos conflitos 

sociojurídicos; (9) Identificar focos de atuação de outros órgãos do 

Ministério Público, com a finalidade de uma atuação convergente, 

ampla e fincada no princípio da unidade institucional, mas sempre com 

a prevalência daquela norteada pelos direitos fundamentais; (10) Velar 

pela humanização dos procedimentos nas desocupações forçadas, a 

exemplo do que prevê o Manual de Diretrizes Nacionais para a 

Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de 

Posse, da Ouvidoria Agrária Nacional, Resolução da Comissão dos 

Direitos Humanos da ONU nº 1993/771 e o Comentário Geral nº 7 do 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Coordenador 

colocou em discussão a proposta, sendo deliberado pela Comissão a 

aprovação por unanimidade. (IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 05 À 

07/11/2012, CANELA/RS) 

 

9. DIREITO À DIVERSIDADE SEXUAL: 

 

Deliberou-se pela criação no âmbito dos Ministérios Públicos da 

Comissão de Direito Homoafetivo, Objetivos: Visando garantir os 

direitos da comunidade LGBT, promover estudos a respeito da liberdade 

de orientação sexual e de identidade de gênero na esfera do Direito, 

atuando na formulação e auxílio à implementação de ações 

institucionais para a garantia do Direito à liberdade de orientação 

sexual e à identidade de gênero. (IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2012, 05 À 

07/11/2012, CANELA/RS) 

 

Sobre o desenvolvimento da 4ª Meta para o biênio 2012/2013, aprovada 

pela COPEDH e pelo  GNDH  na IV Reunião Ordinária/2012, em 

Canela-RS, nominada como “Criação no âmbito dos Ministérios 
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Públicos da Comissão de Direito Homoafetivo”, restou deliberado pela 

retificação, sem alteração do objeto, no sentido de fazer constar: 

“Comissão de Direito à Diversidade Sexual”; bem assim, foi deliberado 

sobre os eixos de atuação preferenciais. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 

15/03/2013, FORTALEZA/CE) 

 

Sobre a criação da Subcomissão de Promoção da Igualdade 

Racial e Diversidade Sexual no âmbito da COPEDH: deliberou-se 

por uma compilação dos estudos e conclusões já efetivados, 

ratificando-se as seguintes as deliberações e diretrizes já adotadas no 

sentido da criação no âmbito dos Ministérios Públicos da Comissão de 

Direito à Diversidade Sexual, com as seguintes linhas de atuação: (1) 

Área Criminal -  recomendar às autoridades policiais a inclusão nos 

Boletins de Ocorrência da  identificação da motivação nos crimes de 

ódio em razão de homofobia; (2) Área de família e Registro Público -  

propor às Corregedorias Gerais de Justiça a emissão de provimentos 

ou resoluções para regulamentar a união civil e a dissolução dessa 

união entre pessoas do mesmo sexo, bem como a mudança de nome e 

gênero, nos registros públicos; (3) Área Cível – promover o 

entendimento no âmbito do Ministério Público de que a orientação 

sexual não é impedimento à adoção ou a outra forma de colocação em 

família substituta; (4) Área da Saúde – Assegurar a assistência à 

saúde para a cirurgia de mudança de sexo e o acompanhamento 

psicossocial; (5) Área da Educação – Promover o enfrentamento à 

homofobia nas escolas, assegurando a utilização do nome social; (6) 

Área Institucional – Elaborar normativas para reconhecimento dos 

direitos homoafetivos em simetria com as uniões heterossexuais; (7) 

Legislação -  sugerir o encaminhamento pelo  CNPG  à Secretaria de 

Direitos Humanos de proposta de criação de legislação federal que 

regulamente que a carteira do nome social tenha validade no âmbito 

nacional.  (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, 

FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

10. PEC 37:  

 

Deliberou-se sobre a importância dos Procuradores Gerais, por meio de 

suas respectivas assessorias de imprensa, levar a discussão da matéria 

junto aos órgãos de imprensa, passando a apresentar estratégias de 
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mobilização no enfrentamento a PEC 37, com abrangência na mídia 

nacional e divulgação da imagem institucional, considerando que o 

GNDH denuncia que a retirada do poder investigatório do Ministério 

Público é também calar a voz dos pobres. A ausência do Estado na 

saúde, educação e segurança, em muito decorre da corrupção. Posto 

que é dinheiro público que deixa de ser investido nas políticas públicas 

para o enriquecimento dos corruptos e corruptores. A imprensa 

brasileira deve ser convidada a apoiar a rejeição da PEC 37. 

Denunciando-a nos seus veículos de comunicação as reais 

consequências na hipótese de aprovação desse texto legal. (I REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2013, 15/03/2013, FORTALEZA/CE) 

 

11. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: 

 

Sobre a sugestão de Meta Comum da COPEDH ao GNDH para o biênio 

2013/2014 nominada “Compromisso do Ministério Público Brasileiro 

com a Segurança Alimentar e Nutricional da População”, deliberou-se 

no sentido de revitalizar a atuação junto a Comissão Especial Sobre o 

Direito Humano à Alimentação Adequada, instituída pelo CDDH  – 

Conselho de Defesa da Pessoa Humana, cujo o representante do  CNPG  

é o Promotor de Justiça  MÁRCIO  THADEU  SILVA  MARQUES  

(MPMA),  desde 2009, com a indicação pelo  CNPG  de mais um 

representante, que poderá ser sugerido pela  COPEDH.  (I REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2013, 15/03/2013, FORTALEZA/CE) 

 

12. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO, LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO, PAPEL DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NUM REGIME DEMOCRÁTICO: 

 

ENUNCIADO: A livre e democrática manifestação do pensamento 

insere-se no conceito de ordem publica – que, num regime democrático, 

e   aquela balizada pelos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 

culturais, construídos pelo direito internacional dos direitos humanos 

nas ultimas décadas de historia da civilização - e não pode, só por força 

de sua ocorrência, ser reprimida ou obstada, cabendo as policias 

garantir o direito coletivo e o exercício individual de manifestação do 

pensamento, com especial proteção aos profissionais da imprensa. 

Devem, ainda, preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio 
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publico e privado; ao atuar contra as ocorrências delituosas que se 

verificarem, deverão promover a prisão em flagrante de seus autores, 

respeitando os direitos legalmente assegurados as pessoas presas. Se 

comprovadamente necessária, a intervenção policial devera se limitar ao 

menor patamar dissuasório, não se utilizando de qualquer tipo de arma 

letal e de munição de elastômero.  

Ademais, deve o poder público divulgar Planos de Contingência de 

Segurança Pública e de Proteção e Defesa Civil, de modo a minorar os 

desconfortos e incômodos suportados pela população, inerentes as 

manifestações, bem como se fortalecer na proteção individual de seus 

agentes para reduzir a necessidade do uso da força. (II REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2013, 03 À 05/07/2013, SÃO PAULO/SP) 

 

ENUNCIADO: Na elaboração de plano geral de atuação ou planejamento 

estratégico, os Ministérios Públicos podem se valer de instrumentos que 

lhes permitam colher os anseios e reivindicações da sociedade civil, 

abrindo canais para a ouvida de movimentos sociais e populares, 

sindicatos, entidades do terceiro setor, iniciativa privada, organizações 

não governamentais, dentre outros. Podem também promover a ouvida 

da comunidade cientifica e de especialistas em politicas publicas. Os 

Membros da Instituição podem se envolver ativamente em tal processo 

de legitimação do plano, como forma de se comprometerem com sua 

observância e execução. (II REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 03 À 

05/07/2013, SÃO PAULO/SP) 

 

ENUNCIADO: Guardadas as singularidades de cada local e de cada 

manifestação, os Ministérios Públicos podem se valer dos meios de 

comunicação social disponíveis para informar a população as iniciativas 

já adotadas quanto aos temas suscitados nos atos públicos, 

esclarecendo, ademais, sobre os óbices judiciais ou administrativos 

encontrados para a solução. Podem, também, se possível e GNDH - 

Grupo Nacional de Direitos Humanos Promotor de Justiça Rossini Alves 

Couto cabível, convidar as lideranças dos movimentos para o diálogo na 

sede do Ministério Publico, expressando-lhes o apoio institucional ao 

legítimo direito de manifestação do pensamento, prestando-lhes aquelas 

mesmas informações e obtendo sugestões e criticas para o bom 

encaminhamento das demandas. (II REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 03 À 

05/07/2013, SÃO PAULO/SP) 
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ENUNCIADO: A COPEDH entende que todo cidadão tem o dever de se 

identificar civilmente às autoridades policiais, quando instado a fazê-lo 

de modo respeitoso à sua dignidade. Do mesmo modo, todas as 

autoridades policiais devem atuar permanentemente identificadas. (III 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que o uso de máscaras em passeatas 

e manifestações, por si só, não se caracteriza como conduta criminosa, 

por ausência de previsão típica no ordenamento penal. E entende 

inconstitucional projeto de lei que tipifique tal conduta, por ofensa ao 

livre e fundamental direito de manifestação. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 

2013, 16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos, no 

exercício de suas atribuições constitucionais, devem zelar para que o 

legítimo direito de expressão do pensamento e do direito de reunião 

sejam garantidos, rejeitando-se a criminalização abusiva e sem amparo 

legal de pessoas e coibindo-se a atribuição genérica e não 

individualizada de condutas ilícitas. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 

A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos, no 

exercício de suas atribuições constitucionais, devem investigar ou 

acompanhar ativamente a investigação relativa à eventual infiltração 

ilícita e ilegal de policiais em manifestações e protestos populares. (III 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos que 

constituam grupos de atuação especial destinados à apuração das 

ocorrências verificadas em manifestações e protestos populares devem 

cuidar para que haja, entre os seus integrantes, ao menos um Promotor 

de Justiça com atribuição em Direitos Humanos. (III REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

Sobre a decisão da Presidência do GNDH de que a meta anual do Grupo 

será a atuação do Ministério Público em face das manifestações 

populares por ocasião da Copa do Mundo, deliberou-se que tal tema já 
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foi satisfatoriamente enfrentado, como demonstram os enunciados 

elaborados e aprovados nesta Comissão e rejeitados no Plenário nas 

últimas reuniões ordinárias do GNDH, realizadas em São Paulo (SP), em 

03 a 05 de julho de 2013, e Aracaju (SE) entre 16 e 18 de outubro de 

2013, bem como nesta reunião, hoje realizada, conforme enunciado 

acima transcrito. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, 

FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

13. ABORTO: 

 

ENUNCIADO: Se a prática de relações sexuais ou de outro ato 

libidinoso com a adolescente de 14 a 18 anos de idade que esteja em 

situação de exploração sexual é crime, extrai-se que desta prática não 

decorre consentimento juridicamente válido. Se não há tal 

consentimento, e se daquela prática advier gravidez, será lícita a prática 

do aborto legal, por interpretação extensiva do artigo 128, II, do Código 

Penal, cujo fundamento fático é a gravidez decorrente de conjunção 

carnal não consentida. (II REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 03 À 

05/07/2013, SÃO PAULO/SP) 

 

14. LIBERDADE RELIGIOSA E LAICIDADE DO ESTADO:  

 

ENUNCIADO: A atuação de grupos religiosos, no âmbito da arena 

politica brasileira, tem contribuído para o cerceamento de direitos civis 

já ha muito assegurados na Constituição Federal, trazendo inquietações 

e preocupações, na medida em que atuam sempre no interesse de seus 

próprios grupos e postulados doutrinários. Cresce a tendencia 

fundamentalista, que se baseia no proposito de impor a coletividade seu 

modo de pensar e agir, ditando regras ao outro a partir de suas 

convicções, numa clara violação ao caráter universal dos direitos 

humanos.  

Reafirma-se que o Brasil adota a laicidade (e não o laicismo) e, 

portanto, não pode impedir o funcionamento de nenhuma religião, mas, 

ao mesmo tempo, não pode beneficiar ou privilegiar, direta ou 

indiretamente, nenhuma delas.  

O GNDH entende que o tema deva ser pauta das discussões e reflexões 

do Ministério Publico brasileiro. (II REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 03 À 

05/07/2013, SÃO PAULO/SP) 
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15. MOBILIDADE URBANA: 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que, nas obras viárias de mobilidade 

urbana, deve-se respeitar o direito de moradia e, quando inevitável o 

desalojamento, que seja garantida a prévia e justa indenização, 

inclusive da posse, efetivando-se, sem prejuízo, o prévio Plano de 

Reassentamento e Medidas Compensatórias, assegurado, aos atingidos, 

o acesso a soluções adequadas ao deslocamento, às perdas ocasionadas 

pela intervenção e à recuperação dos vínculos comunitários, familiares, 

sociais e culturais. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, 

ARACAJU/SE) 

 

16. USO ABUSIVO DE DADOS PESSOAIS DE CIDADÃOS 

BRASILEIROS POR EMPRESAS PRIVADAS OU GOVERNOS 

ESTRANGEIROS:  

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que, para garantir a efetividade dos 

direitos fundamentais, os Ministérios Públicos deverão zelar para que os 

órgãos públicos, na criação de bancos de dados informatizados que 

impliquem a coleta e tratamento de informações pessoais dos cidadãos, 

resguardem, por mecanismos tecnológicos, a segurança, a finalidade e a 

necessidade do banco. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 

18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que a finalidade e o interesse público 

dos bancos de dados públicos, explicitados no ato de sua criação, 

devem estar acessíveis aos cidadãos.’ (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 

16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

ENUNCIADO: A COPEDH entende que os Ministérios Públicos devem 

cuidar para que o intercâmbio de dados pessoais dos cidadãos entre 

órgãos públicos, nacionais e internacionais, obedeça à finalidade 

descrita em sua criação, zelando para que o ato autorizador do 

intercâmbio explicite o legítimo interesse público ou comando legal em 

que se baseia. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, 

ARACAJU/SE) 
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ENUNCIADO: A COPEDH entende que, para garantia dos direitos 

fundamentais, o Ministério Público deverá adotar as medidas cabíveis 

para evitar o repasse de informações contidas em bancos de dados 

públicos a entidades privadas, salvo quando estas atuem de forma 

complementar na prestação de serviços públicos. (III REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2013, 16 A 18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

17. DIREITO DOS PRESOS AO VOTO: 

 

Deliberou-se pela formação de grupo de trabalho que redigirá proposta 

de enunciado a respeito do tema. (III REUNIÃO ORDINÁRIA 2013, 16 A 

18/10/2013, ARACAJU/SE) 

 

18. SITUAÇÃO DAS PESSOAS ESTRANGEIRAS, PRESAS E 

CONDENADAS NO BRASIL: 

 

ENUNCIADO: Os Ministérios Públicos, no âmbito de suas atribuições, 

devem adotar providências para que os decretos de expulsão de 

estrangeiros condenados cujas penas tenham sido julgadas extintas, 

sejam prontamente cumpridos, efetivando-se o recambiamento da 

pessoa ao seu país de origem, evitando-se submetê-la ao mercado de 

trabalho escravo. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, 

FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

ENUNCIADO: Os Ministérios Públicos, no âmbito de suas atribuições, 

devem adotar providências para que o sentenciado estrangeiro, embora 

já cumprida a pena, mas ainda não expulso, bem como aquele no 

cumprimento da pena, exerça seu direito ao trabalho, inerente aos 

regimes prisionais aberto e semiaberto e ao livramento condicional, 

instando o Ministério da Justiça a viabilizar tal direito humano 

fundamental, especialmente a expedição de identificação pessoal, ainda 

que provisória. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, 

FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

MOÇÃO QUANTO AOS ENUNCIADOS: Os integrantes da Comissão 

aprovaram moção no sentido de que estes dois enunciados, uma vez 

aprovados, sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Imigração, 

para conhecimento e providências, especialmente para a 
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regulamentação da questão. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 

14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

19. TRANSPORTE DE PRESOS:  

 

ENUNCIADO: Os Ministérios Públicos, no âmbito de suas atribuições, 

devem zelar pelo cumprimento da Lei nº 8.653/1993 e da Resolução nº 

2/2012 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do 

Ministério da Justiça, fiscalizando com efetividade as condições de 

transporte das pessoas presas em seus deslocamentos em viaturas a 

serviço do Estado, de modo a assegurar a sua integridade física e 

psíquica. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, 

FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

ENUNCIADO: Antes da Copa do Mundo FIFA 2014, os Ministérios 

Públicos devem adotar providências, inclusive por meio de 

Recomendações, para garantir que o deslocamento de pessoas presas 

durante eventuais manifestações obedeça à regulamentação prevista na 

Lei nº 8.653/1993 e na Resolução nº 2/2012 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, 

transportando-as imediatamente a local previamente determinado e 

divulgado publicamente, onde deverão ser assegurados seus direitos e 

garantias processuais. (I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 

14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

20. CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS:  

 

Deliberou-se que os Ministérios Públicos devem adotar providências 

para que nos Estados e nos Municípios sejam realizadas as 

Conferências Estaduais e Municipais, cabendo a cada Governador de 

Estado garantir meios e recursos para que haja efetiva e ampla 

participação popular em todas elas; e, ainda, deliberou-se por sugerir 

que os Membros do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, 

se habilitem como delegados junto à respectiva Conferência Estadual. (I 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC) 
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21. METAS DA COPEDH PARA 2012/2013: 

 

Deliberou-se por:  

a) manter-se em 2014/2015 a Meta “Enfrentamento à Tortura”; 

b) considerar-se satisfatoriamente cumprida a Meta “MP Social”;  

c) considerar-se satisfatoriamente cumprida a Meta “Desocupações 

Forçadas”; 

d) considerar que foi abrangida pela criação da subcomissão da 

promoção da igualdade racial e diversidade sexual a Meta 

“Diversidade Sexual”;  

(I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

22. METAS DA COPEDH PARA 2014/2015: 

 

Deliberou-se pelas seguintes:  

a) prevenção e enfrentamento à tortura;  

b) efetivação do direito à moradia digna, urbana e rural;  

c) sistema prisional e criminalização;  

d) direito à segurança alimentar adequada e nutricional;  

(I REUNIÃO ORDINÁRIA 2014, 12 A 14/03/2014, FLORIANÓPOLIS/SC) 

 

--- 

FIM DO DOCUMENTO 


