
 

 

 
 

 
 

PROJETO DA AÇÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE: 

Comissões do Conselho Nacional do Ministério Público envolvidas no monitoramento:  

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) e Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) 

Unidade do Ministério Público responsável pela execução da presente ficha de projeto:  

Ministério Público (completar) 

Nome do coordenador do projeto (indicado pela unidade do MP): 

(Cada unidade do MP deve preencher com o nome do membro indicado para assinar o acordo de resultados ou seu eventual substituto) 

Objetivos do Mapa Estratégico Nacional do MP contemplados: 

Ação 1: O MP aperfeiçoa o regime democrático (atividades 1, 2, 3 e 6); Ação 3: O MP assegura o respeito aos direitos dos idosos (atividade 7); Ação 4: O MP assegura o 
respeito aos direitos das pessoas com deficiência (atividade 8); Ação 5: O MP promove a igualdade e a inclusão social (atividades 9 e 10); Ação 6: O MP promove o 
respeito às comunidades tradicionais (atividade 11); Ação 14: O MP atua na prevenção e repressão ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas (atividade 12); Unidade 
Institucional e Eficiência da Atuação Institucional (atividades 4 e 5). 

PRAZOS GERAIS: 

Duração do projeto: Envio das informações sobre a execução da parte 1: Envio das informações sobre a execução da parte 2:  Data da 2ª etapa da Ação: 

01/01/17 a 30/06/18 até julho de 181 até março de 18 29 e 30/11/18 

PARTE 1 - ATIVIDADES DO COORDENADOR DO PROJETO: 

 Divulgar o 4º Encontro Ministério Público e Movimentos Sociais, previsto para junho de 2017, em sua unidade, com o objetivo de aumentar a participação dos 
membros e servidores do MP.2 A CDDF encaminhará e-mail com as informações até dia 30 de abril.  

Indicador: Evento divulgado Meta: 13  Responsável: Coordenador do Projeto Prazo: até maio de 17 Quantidade executada: Preencher  

 Promover Encontros Estaduais Ministério Público e Movimentos Sociais, até junho de 2018, em sua unidade de origem, com o objetivo de fomentar o debate 

                                                 
1  E-mails: direitosfundamentais@cnmp.mp.br e cpe@cnmp.mp.br - Assunto: Resultados do Projeto Igualdade – parte 1 ou parte 2 
2  Relatórios dos Encontros disponíveis em: http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/institucional/comissoes/comissao-de-defesa-dos-direitos-fundamentais/acoes/acoes-realizadas 
3 Cada unidade do MP pode aumentar sua meta de acordo com sua capacidade. É possível aumentar tendo como referência a distribuição da população brasileira nos estados, por 
exemplo: SP concentra 21% da população. 
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sobre a efetivação dos direitos fundamentais e intensificar a interação entre o Ministério Público e os Movimentos Sociais. Os relatórios recebidos das unidades 
do MP serão disponibilizados na página da CDDF no site do CNMP, em agosto de 20184. É recomendável parceria entre MPE, MPT e MPF e buscar participação 
da Corregedoria Nacional. 

Indicador: Evento realizado Meta: 1 Responsável: Coordenador do Projeto Prazo: até junho de 18 Quantidade executada: Preencher 

 Encaminhar peças extrajudiciais e judiciais (cíveis ou criminais), inovadoras e paradigmáticas, que possam servir de fonte de inspiração para a propositura de 
novas medidas judiciais e extrajudiciais na defesa da igualdade. As peças serão disponibilizadas na página da CDDF no site do CNMP, em julho de 2017, após 
análise da comissão avaliadora. 

Indicador: Peça enviada Meta: 1 Responsável: Coordenador do Projeto Prazo: abril de 17 Quantidade executada: Preencher 

 Encaminhar publicações (livros, periódicos, manuais de atuação...), com data de publicação inferior a 2 anos, que possam contribuir para a defesa da igualdade. 
As publicações serão disponibilizadas na página da CDDF no site do CNMP, em julho de 2017, após análise da comissão avaliadora. 

Indicador: Publicação enviada Meta: 1 Responsável: Coordenador do Projeto Prazo: abril de 17 Quantidade executada: Preencher 

PARTE 2 - ATIVIDADES DAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS OU CAOPS: 

 Divulgar o Projeto “João Cidadão” em sua unidade, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da cultura de direitos humanos e aproximar o MP da 
sociedade5. O NEACE e a CDDF providenciarão a acessibilidade completa, conforme a lei. 

Indicador: Projeto Divulgado Meta: 1 Responsável: preferencialmente 
promotoria de educação onde houver 

Prazo: a partir da 
acessibilidade 

Quantidade executada: Preencher 

 Fomentar a retirada de símbolos religiosos de locais de ampla visibilidade e de atendimento público nas dependências de prédios públicos, com o objetivo de 
que as políticas públicas sejam orientadas pela neutralidade e imparcialidade próprias do Estado Laico.6  

Indicador: Prédio público com 
símbolos religiosos retirados. 

Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria, 
CAOPS... com atribuição relacionada. 

Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 Realizar inspeções em instituições de longa permanência para idosos, com o objetivo de garantir o tratamento coerente com a Dignidade da Pessoa Humana.7 

                                                 
4  E-mail: direitosfundamentais@cnmp.mp.br - Assunto: Atividade 2, 3 ou 4 do Projeto Igualdade 
5  Revista e materiais do projeto disponíveis em: http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/institucional/comissoes/comissao-de-defesa-dos-direitos-fundamentais/acoes/acoes-realizadas 
6  Proposta de recomendação e publicações sobre a defesa da laicidade do Estado em:  
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Normas/proposicoes_apresentadas/2016/Recomendao_laicidade.pdf 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/stories/Destaques/Publicacoes/ESTADO_LAICO_volume_1_web.PDF 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Comissoes/DireitosFundamentais/Arquivos/MP_em_Defesa_do_Estado_Laico_Volume_2.pdf 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Publicacoes/documentos/roteiro_atuacao_ensino_religioso_nas_escolas_publicas.pdf 
7 Resolução e publicação sobre fiscalização das ILPIs em:  

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/proposta_idosos.pdf  
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/manual-de-atuacao-funcional.pdf 
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Indicador: ILPI fiscalizada Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 Atuar junto aos órgãos municipais responsáveis pelo licenciamento de obras e pela instalação de serviços, com o objetivo de promover e garantir a 
acessibilidade nos espaços públicos e de uso coletivo, especialmente quanto aos passeios públicos (calçadas), como forma de garantir o acesso também das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos serviços disponibilizados à população em geral.8  

Indicador: Órgão municipal 
provocado 

Meta: 1  Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 Realizar inspeções em unidades e equipamentos que executam serviços socioassistenciais destinados às pessoas em situação de rua, com o objetivo de garantir 
atendimento coerente com a Dignidade da Pessoa Humana.9  

Indicador: Unidade 
inspecionada 

Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 Garantir a implementação da Lei 10.639/2003 e dos artigos 11 e 12 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/2010, que incluem no currículo do ensino 
fundamental e médio dos sistemas de ensino das redes pública e privada, a obrigatoriedade do ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, bem 
como a implementação da Resolução Conselho Federal de Educação - CNE nº 01 de 17 de junho de 2004 junto às universidades públicas e privadas, como 
mecanismo reparador das distorções históricas que as narrativas hegemônicas fizeram prosperar na educação do País e, consequentemente, no imaginário 
social.10 É recomendável envolver conselhos estaduais de educação e órgãos de inspeção escolar nos estados e nos municípios, conforme Guia. 

Indicador: escola (municipal  
ou estadual, pública ou 
privada) ou universidade 
adequada 

Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 Realizar audiências ou reuniões públicas dentro das comunidades tradicionais (quilombos, ciganos, indígenas, pescadores...), com o objetivo de assegurar os 
direitos fundamentais das comunidades. É recomendável fazer em articulação com MPT, MPF e MPM. 

Indicador: Audiência ou 
reunião pública realizada 

Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 Capacitar os membros do Ministério Público para enfrentar o tráfico interno e internacional de pessoas e especialmente para evitar a subnotificação. (Lei 13.344 
de 06/10/2016). 

                                                 
8  Indicação de leitura disponível em: 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Publicacoes/documentos/2016/LIVRO_Roteiro_de_Atua%C3%A7%C3%A3o_do_Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_CNMP_.pd 
9  Proposta de resolução e Guia disponíveis em: 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/situao_de_rua.pdf 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Publicacoes/documentos/Guia_Ministerial_CNMP_WEB_2015.pdf 
10  Guia em: http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Publicacoes/documentos/LIVRO_Guia_Ministerial_Igualdade_racial_WEB.pdf 
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Indicador: Membro 
capacitado 

Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

13.  Expedição de ato normativo que garanta o uso do nome social11 na unidade do MP em benefício da população LGBT. 

Indicador: Ato expedido Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

14.  Realizar inspeções em unidades e equipamentos que executam serviços de abrigamento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É 
recomendável observar as peculiaridades das mulheres com deficiência, idosas, negras e em situação de rua. 

Indicador: unidade ou 
equipamento fiscalizado  

Meta: 1 Responsável: Indicar promotoria... Prazo: todo ano de 2017 Quantidade executada: Preencher 

 

                                                 
11  Nota técnica do CNMP em: http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Normas/Notas_Tecnicas/NOTATCNICA08.assinado.pdf 
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