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REGIMENTO DO ENCONTRO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

 

Art. 1º O Encontro Estadual do Ministério Público e Movimentos Sociais tem como objetivos: 

 

I - fomentar o debate aberto, transparente e colaborativo entre Ministério Público e Movimentos 

Sociais sobre a missão constitucional do MP na efetivação dos direitos fundamentais; 

II - reafirmar o compromisso do Ministério Público com os valores democráticos, com a defesa da 

dignidade da pessoa humana e com os interesses sociais e individuais indisponíveis; 

III - auxiliar os membros do Ministério Público a tomar conhecimento de eventuais ameaças a direitos 

fundamentais, bem como sugerir a adoção de providências, quando cabível; 

IV - contribuir para o aprofundamento da democracia e da participação social; 

V - dar conhecimento às lideranças de Movimentos Sociais dos serviços prestados pelo Ministério 

Público na defesa dos direitos e sobre o modo de acessá-los. 

 

CAPÍTULO II 

DAS TEMÁTICAS 

 

 

Art. 2º O evento abordará as seguintes temáticas: 

 

I - Diversidade Racial; 

II - Liberdade de Gênero e 

III - Liberdade Religiosa. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS PARTICIPANTES 

 

 

Art. 3º São participantes do Encontro Estadual do Ministério Público e Movimentos Sociais: 

 

I - Grupos, Associações, Entidades e Órgãos que promovam a Defesa dos Direitos Humanos; 

II - Sociedade Civil e 
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III - Membros e Servidores do Ministério Público Estadual. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

Art. 4º O Encontro será realizado em dois turnos: 

 

I- matutino: realização de palestras no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas; 

II- vespertino: formação de Grupos de Trabalhos (GT) individualizados para o debate das três 

temáticas previstas no artigo 2º. 

 

Parágrafo único. Eventuais alterações poderão ser propostas para o bom andamento dos trabalhos. 

 

Art. 5º Cada Grupo de Trabalho (GT) previsto no inciso II do artigo anterior, será coordenado por, no 

mínimo, um Promotor de Justiça, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, que ficará incumbido 

da organização dos trabalhos no seu núcleo de debate, incluindo elaboração de relatório e moderação. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO MODERADOR E DO RELATOR 

 

 

Art. 6º São atribuições do moderador: 

 

I - explicar a forma como os trabalhos serão desenvolvidos e aprovar adequações; 

II - coordenar os debates e assegurar o uso da palavra a todos os participantes em igualdade de 

condições; 

III - garantir que as manifestações sejam compatíveis com o tema do dia, respeitadas a indivisibilidade, 

a universalidade e a interdependência dos direitos humanos; 

IV - intervir quando as manifestações dos presentes sejam desrespeitosas; 

V - informar sobre propostas contrárias ao ordenamento jurídico e sobre as atribuições do Ministério 

Público; 

VI - ressaltar manifestações convergentes a fim de auxiliar o registro pelo relator; 

VII - caso seja necessário, estabelecer limite de tempo de fala e solicitar a cronometragem; 

VIII - caso seja necessário, controlar o uso da fala; 

IX - caso seja necessário, homologar contagem de votos; 

X- garantir a observância do art. 9º, deste Regimento; 

XI - adotar medidas necessárias para garantir o cumprimento deste Regimento. 

 

Art. 7º São atribuições do relator: 

 

I - registrar as principais informações e as conclusões dos participantes em relatório, ressaltando 

demandas convergentes; 

II - salvar o arquivo na área de trabalho do computador; 
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III - revisar o relatório assegurando que a redação seja clara, objetiva e de fácil compreensão. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 8º São deveres de todos os participantes: 

 

I - permitir a participação de todos em igualdade de condições, cumprindo, especialmente o tempo 

máximo de fala eventualmente determinado; 

II - zelar pela harmonia do diálogo e pelo pensamento plural; 

III - tratar todos com respeito, inclusive com volume e tom de voz adequados; 

IV - respeitar todas as formas de expressão e de existência; 

V - observar a temática do dia ao proferir suas manifestações, respeitadas a indivisibilidade, a 

universalidade e a interdependência dos direitos humanos; 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGISTRO 

 

 

Art. 9º O registro das conclusões será realizado em relatório, que será disponibilizado aos 

participantes que fizerem solicitação mediante o e-mail escolasuperior@mpse.mp.br, sem prejuízo 

de posterior revisão ortográfica e diagramação. 
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ANEXO I 

 

 

PROGRAMAÇÃO*: 

 

 

08h – Credenciamento/cadastro biométrico 

 

9h – Abertura: José Rony Silva Almeida (Procurador-Geral de 

Justiça). 

 

9h15 – Palestra I – Tema: Diversidade Racial  

Palestrante: Luís Fausto Dias Valois Santos 

 

10h – Palestra II – Tema: Liberdade Religiosa 

 Palestrante: Ilzver de Matos Oliveira 

 

10h45 – Coffee Break 

 

11h – Palestra III – Tema: Liberdade de Gênero 

 Palestrante: Adriana Lohanna dos Santos 

 

12h – Intervalo 

 

14h – Formação dos Grupos de Trabalho – GT 

         - GT 1 – Diversidade Racial (Sala 01) 

         - GT 2 – Liberdade de Gênero (Sala 03) 

- GT 3 – Liberdade Religiosa (Sala 04) 

 

17h – Encerramento 
 

 

 

 

 

* Programação sujeita a alteração para o bom andamento dos trabalhos. 


