
GT6

Produto Descrição Atividades Responsável Data

Definição da programação da sala GT6 Realizado

Definição da lista de convidados GT6 Realizado

Definição do moderador Márcia Teixeira e Thiago Pierobom Realizado

Definição do relator Myrian Lago e Sérgio Suiama Realizado

Elaborar minuta do texto Sérgio Suiama, Valéria Scarance, 

Márcia Teixeira e Myrian Lago Realizado

Encaminhar para o facilitador da CDDF GT6
Realizado

Compilar, revisar e diagramar ASCOM/CNMP Realizado

Publicar ASCOM/CNMP 28/08/17

Elaborar e encaminhar minuta para o GT6 Valéria Scarance e Thiago Pierobom 10/8/17 00:00

Detalhamento da proposta GT6 31/07/17

6.4

Formular minuta de resolução sobre 

inspeção em unidades de combate a 

violência doméstica, monitoramento para 

prevenção de feminicídio e outras formas de 

violência

6.1

Participação no 4º Encontro MP e 

Movimentos Sociais, de 5 a 9 de junho, com 

indicação de moderador e de relator, além 

de elaboração de perguntas orientadoras

6.2

Elaboração de 4 artigos para a 2ª edição da 

revista "Tendências em Direitos 

Fundamentais"

6.3

Elaboração de propostas para a 2ª etapa do 

Projeto da Ação Nacional de Promoção da 

Igualdade

Suplente:

Data de aprovação:

Datas de alteração:

Data de término: 18/01/2018

Objetivo geral: Fortalecer e aprimorar as unidades do Ministério Público, respeitadas sua autonomia e unidade, para uma atuação coordenada, responsável, 

resolutiva e socialmente efetiva na defesa dos direitos das mulheres e da população LGBT.

Resultado institucional:

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais

GT6 – Grupo de Trabalho de combate a violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos

Projeto: Questões de Gênero

Coordenador:

Suplente:

Facilitador: Vanessa Machado
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Apresentar sugestões e deliberar GT6 10/08/17

Elaborar versão final e encaminhar para facilitador
Valéria Scarance e Thiago Pierobom

15/08/17

Informar distribuição e eventual aprovação
CDDF

Indeterminado

Elaborar memorando justificando a necessidade de 

inclusão de indicadores de gênero e raça na publicação 

“MP Um retrato”.

Márcia Teixeira  e Valéria Scarance

15/06/17

Elaborar minuta de ofício circular solicitando às unidades 

do MP envio dessas informações
CDDF

20/06/17

Analisar informações recebidas e produzir um mini-

relatório
GT6

10/10/17

Elaborar estratégias de discussão e difusão da informação GT6
30/10/17

Elaborar e encaminhar minuta para o GT6 Valéria Scarance e Liz 10/08/17

Apresentar sugestões e deliberar GT6 10/08/17

Elaborar versão final e encaminhar para facilitador Valéria Scarance e Liz 15/08/17

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF Indeterminado

elaboração de briefing GT6 15/06/17

Apresentar sugestões e deliberar GT6 20/06/17

Elaborar versão final e encaminhar para o Facilitador GT6 01/07/17

Produzir material de campanha Ascom 01/08/17

Aprovar GT6 20/08/17

Publicar Ascom 01/09/17

Elaborar e encaminhar minuta para o GT6 Myrian Lago e Márcia Teixeira 30/07/17

Apresentar sugestões e deliberar GT6 30/07/17

Elaborar versão final e encaminhar para facilitador Myrian Lago e Márcia Teixeira 10/08/17

6.6

Minuta de recomendação - para que os

membros do MP considerem o protocolo

euro-americano (SENASP, CNPG e …) sobre

violência doméstica e sobre as diretrizes

nacionais para investigar, processar e julgar 

com perspectiva de gênero as mortes

violentas de mulheres da ONU Mulheres e

ACNUDH

6.7

Elaboração de memes sobre intolerância 

religiosa, LGBTfobia (preocupação com o 

próximo antes de se compartilhar ou clicar 

em artigos na internet)

6.8

Minuta de recomendação - para que os

membros do MP que se considere nos crimes 

contra vida, motivo torpe

as agressões motivadas por discriminação,

em especial da população LGBT; em caso de 

ser mulher trans é feminicídio.

6.4

Formular minuta de resolução sobre 

inspeção em unidades de combate a 

violência doméstica, monitoramento para 

prevenção de feminicídio e outras formas de 

violência

6.5
Criar estratégias para realizar levantamento 

sobre a quantidade gênero e raça
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Informar distribuição e eventual aprovação CDDF Indeterminado

Elaborar e encaminhar minuta para o GT6 Myrian Lago e Sérgio Suiama 30/07/17

Apresentar sugestões e deliberar GT6 30/07/17

Elaborar versão final e encaminhar para facilitador Myrian Lago e Sérgio Suiama 15/08/17

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF Indeterminado

Elaborar e encaminhar minuta para o GT6
Sérgio Suiama

15/06/17

Apresentar sugestões e deliberar GT6 15/06/17

Elaborar versão final e encaminhar para facilitador Sergio Suiama 30/06/17

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF Indeterminado

Elaborar minuta de ofício-circular/pesquisa e lista de 

destinatários

CDDF

Realizado

Enviar/expedir, acompanhar e compilar

Respostas
CDDF

Realizado

Elaborar diagnóstico e minuta de decisão
GT6

Elaborar versão final
GT6

Elaborar minuta de ofício-circular
Myrian Lago

15/06/17

Apresentar sugestões e deliberar
GT6

Elaborar versão final e encaminhar para o facilitador
Myrian Lago

Enviar/expedir, acompanhar e compilar

Respostas
CDDF

Elaborar diagnóstico e minuta de decisão
GT6

Elaborar versão final
GT6

6.12

Ofício- circular questionando se as unidades 

do MP regulamentaram o nome social no 

âmbito do Ministério Púbico (depois que o 

CNMP fizer sua regularização)

6.9

Elaborar minuta de Nota Técnica no sentido 

de incluir orientação sexual e identidade de 

gênero e nome social nos boletins de 

ocorrência (B.O.)

6.10

Elaborar minuta de Nota Técnica no sentido 

de estimular os promotores com atuação nas 

VEC e de Direitos Humanos a cobrar a 

implementação da resolução conjunta nº 1 

de 15 de abril de 2014 (Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária e Conselho 

Nacional LGBT)

6.11

Elaborar ofício para unidades  do MP dos 

Estados e Municípios com legislações que 

ferem a laicidade do Estado

6.8

Minuta de recomendação - para que os

membros do MP que se considere nos crimes 

contra vida, motivo torpe

as agressões motivadas por discriminação,

em especial da população LGBT; em caso de 

ser mulher trans é feminicídio.
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6.13

Justificativa para memorando visando 

adicionar na Tabela Unificada do CNMP de 

taxonomia a previsão de intolerância 

religiosa

Sérgio Suiama

30/06/17
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