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COORDENAÇÃO
COORDENADOR
Marcelo de Figueiredo Freire – Procurador Regional da República na
Procuradoria Regional da República da 2a Região
SUPLENTE
Júlio José Araújo Junior – Procurador da República em São João do Meriti/RJ

COMPOSIÇÃO
Representantes das instituições do sistema de Justiça e
representantes dos movimentos sociais e entidades da sociedade
civil.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS
A 7a CCR realizou o Colóquio Intervenção Federal na Segurança
Pública: desafios ao MPF na proteção dos direitos humanos e no
controle externo da atividade policial, em novembro de 2018, no Rio
de Janeiro.

Identificou-se um contexto de aumento dos indicadores de mortes
por intervenção de agentes policiais naquele estado e a
necessidade de criação de um fluxo célere, eficiente e seguro de
encaminhamento de denúncias e representações de violações de
direitos humanos nas atividades de segurança pública e no sistema
prisional.

OBJETIVOS
 A ação tem o intuito de promover um espaço de interlocução e
articulação entre o Ministério Público Federal, instituições do
sistema de Justiça, movimentos sociais e entidades da
sociedade civil que atuam na proteção dos direitos humanos, a
fim de viabilizar a criação de um fluxo de encaminhamento de
denúncias e representações célere, efetivo e seguro.
 Objetiva-se, também, promover um fórum de discussão e
reflexão sobre a proteção dos direitos fundamentais nas
atividades de segurança pública e no sistema prisional, incidir no
debate público e no aperfeiçoamento de propostas legislativas
relativas aos temas de direitos humanos, cidadania, controle
externo de forças de segurança pública e sistema prisional.

ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
 Acompanhar e atuar em casos de violações de direitos
humanos decorrentes da atividade das forças de segurança
pública e ocorridas no sistema prisional, tendo como principais
atribuições receber e encaminhar denúncias de violações de
direitos humanos, em especial as decorrentes das atividades
policiais e as ocorridas no sistema prisional;
 acompanhar propostas de políticas públicas e proposições
legislativas relativas aos temas de direitos humanos, cidadania,
controle externo de forças de segurança pública e sistema
prisional; manter interlocução com entes públicos;
 realizar reuniões abertas com representantes de movimentos
sociais nos locais em que ocorreram violações de direitos
humanos pelas forças policiais.

REUNIÕES ABERTAS/AMPLIADAS
Reuniões bimestrais realizadas em comunidades do Rio de
Janeiro, com a participação dos integrantes do GT, além de
movimentos sociais e entidades das sociedade civil convidados.
No ano 2019, aconteceram quatro reuniões ampliadas, duas
realizadas em territórios periféricos do Rio de Janeiro.

REUNIÕES COM ENTIDADES EXTERNAS
Reuniões com representantes de entidades e instituições públicas
com atuação na segurança pública para discussão de temas
relevantes.

f
NOTA PÚBLICA
Nota Pública nº 1/2019: Nota em defesa do Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura e do Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura.

NOTAS TÉCNICAS
Nota Técnica nº 1/2019: Versa a presente Nota Técnica sobre a
análise da juridicidade das declarações do Exmo. Sr. Governador
do estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel, no sentido de
que as Polícias estaduais serão orientadas a “abater” pessoas que
estejam portando armas de fogo do tipo fuzil e outros armamentos
de uso restrito;

NOTAS TÉCNICAS
Nota Técnica nº 2/2019: Trata-se de nota técnica com vistas a
analisar as modificações das regras para concessão de auxílioreclusão a partir da edição da Medida Provisória nº 871/2019 no
que tange a instituição de requisitos draconianos para concessão
do benefício previdenciário auxílio-reclusão;
Nota Técnica nº 3/2019: A presente Nota Técnica tem como
objeto a análise de dispositivo constante do Projeto de Lei nº
1.825/2016 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, concebido para autorizar o porte de armas de fogo por
ocupantes do cargo de agente socioeducativo do DEGASE, em
razão dessa condição;

NOTAS TÉCNICAS
Nota Técnica nº 4/2019: O Projeto de Lei analisado neste
documento é de autoria do Senador Waldemir Moka (MDB/MS),
tendo como intuito alteração da Lei de Execuções Penais (Lei
7.210/1984) para que presos e presas sejam obrigados a ressarcir
o Estado pelo tempo que passarem encarcerados.
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