
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROCEDIMENTO INTERNO DE COMISSÃO nº 0.00.000.000101/2018-18
Requerente: COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Assunto: Liberdade de expressão no Ministério Público brasileiro.

O Conselheiro Valter Shuenquener de Araújo, Presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos Fundamentais, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, IV, do
Regimento Interno do Conselho  Nacional  do Ministério  Público  CONVOCA audiência
pública para ouvir a sociedade civil, autoridades e peritos sobre a temática Liberdade de
Expressão no Ministério Público Brasileiro.

A referida audiência é convocada no âmbito do Procedimento Interno de
Comissão  nº  0.00.000.000101/2018-18  instaurado  em  decorrência  dos  inúmeros
procedimentos administrativos em grande parte com desdobramentos de caráter disciplinar,
relacionados a manifestações em tramitação no CNMP dos membros do Ministério Público
brasileiro em veículos de imprensa e redes sociais.

Como é cediço, os membros do Ministério Público também são titulares
do direito  à  liberdade  de expressão,  direito  fundamental  de todo cidadão brasileiro,  de
modo que devem ter protegidas as liberdades de consciência, de crença e de manifestação
de  pensamento.  Contudo,  ao  mesmo  tempo,  conforme  entendimento  consagrado  na
doutrina e na jurisprudência brasileira, nenhum direito fundamental possui caráter absoluto.

O  Plenário  do  CNMP,  nos  julgamentos  dos  casos  concretos,  está  em
processo de construção de seu entendimento sobre o tema, tendo inclusive  proposta de
enunciado em tramitação.

Nessa esteira, exsurge a necessidade de inauguração de um amplo debate
público acerca da necessidade de regulamentação de parâmetros para a manifestação de
juízos de valor de membros do Ministério Público relativos a pessoas e fatos objetos de
processos e investigações em curso.

Diante desse contexto, a realização da audiência pública permitirá a oitiva
de especialistas, de representantes do poder público e da sociedade civil, visando a obter
informações  técnicas,  políticas,  econômicas  e  jurídicas  acerca  da  questão  debatida,  de
modo  a  subsidiar  esta  Comissão  com o  conhecimento  especializado  necessário  para  o
melhor tratamento da matéria.

 A audiência será realizada em um único dia, 12 de junho de 2019, das 9h
às 18h, com intervalo de 12:00 às 14:00. Na primeira parte do evento, os membros da mesa
de abertura terão oportunidade de fala para, em seguida, a palestra magna, por autoridade
no tema. Em seguida, cada entidade terá o tempo de 10 (dez) minutos para sustentar seu
ponto de vista, sendo facultada aos participantes a juntada de memoriais. No período da
tarde, após todas as manifestações individuais, será aberto espaço para o debate entre os
participantes.

Os interessados poderão manifestar seu desejo de participar da audiência
e indicar expositor até o dia 31 de maio de 2019, exclusivamente pelo endereço eletrônico
direitosfundamentais@cnmp.mp.br.
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Para tanto, deverão consignar o sumário das posições a serem defendidas
(máximo de 3 linhas) e indicar o(s) nome(s) de seu(s) representante(s). Os participantes
serão  selecionados,  entre  outros,  pelos  seguintes  critérios:  (i)  representatividade,
especialização técnica e expertise do expositor ou da entidade interessada e (ii) garantia da
pluralidade  da  composição  da  audiência  e  das  perspectivas  argumentativas  a  serem
defendidas, como forma de se assegurar a legitimidade do processo de tomada de decisão e
a utilidade dessa técnica processual para o esclarecimento de dúvidas acerca das diretivas e
conteúdos interpretativos da matéria em debate.

A relação dos inscritos habilitados a participar da audiência pública estará
disponível no portal eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Pública a partir de 05
de junho de 2019. Paralelamente à análise da decisão sobre os expositores habilitados para
participarem da audiência pública, será avaliada a  necessidade de expedição de convite
para outros atores individuais ou coletivos. Os convidados, querendo, poderão requerer sua
participação  como  expositores  na  audiência  pública,  conforme  orientações  e  critérios
anteriormente definidos. Quaisquer documentos referentes à audiência pública poderão ser
encaminhados por  via  eletrônica para  o  endereço direitosfundamentais@cnmp.mp.br.  A
audiência  pública  será  transmitida  pela  rede  mundial  de  computadores,  por  meio  do
Youtube, assim como pelas emissoras que requererem a autorização pertinente. Tal pedido
deve  ser  encaminhado  à  Secretaria  de  Comunicação  Social  do  Conselho  Nacional  do
Ministério Público no e-mail ascom@cnmp.mp.br.

Brasília, 27 de março de 2019.
VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
Conselheiro Nacional

Documento assinado eletronicamente por Valter Shuenquener De Araujo,
Conselheiro do CNMP, em 28/03/2019, às 11:43, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0202356 e o código
CRC AC0DCDCA.
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