
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

PORTARIA Nº 21, DE 26 DE ABRIL DE 2012.

Vide Portaria PFDC nº 3, de 18 de fevereiro de 2016     
Vide Portaria PFDC nº 5, de 14 de fevereiro de 2014
Vide Portaria PFDC nº 11, de 25 de abril de 2013
Vide Portaria PFDC nº 44, de 25 de outubro de 2012 

A  PROCURADORA  FEDERAL  DOS  DIREITOS  DO  CIDADÃO  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas  atribuições  decorrentes  do art.  11 da  Lei

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do

cidadão; e

Considerando a PORTARIA Nº 17/2009-PFDC/MPF, de 14 de dezembro de 2009,

publicada no Boletim de Serviço/MPF N° 23, da 1ª quinzena de dezembro de 2009, prorrogada pela

Portaria 13/2010-PFDC/MPF, de 14/06/2010, publicada no Boletim de Serviço/MPF Nº 11, da 1ª

quinzena de junho de 2010,  resolve: 

1°) Instituir Comissão Consultiva com a finalidade de auxiliar a PFDC no tema de

medidas de segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico sob a  perspectiva da Lei

nº 10.216/2001, proferindo pareceres ou notas técnicas, especificamente para :

a) acompanhar a implementação das medidas de segurança e os direitos das pessoas

com transtornos mentais em conflito com a lei e os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico

sob a perspectiva da Lei nº 10.216/2001;

b)  revisar  a  legislação  codificada  penal  e  processual  penal  e  da  LEP (  Lei  de

Execuções Penais), para adequá-las à Lei n. 10.216/2001, no que concerne à medida de segurança.

Especial atenção deverá ser dada à problemática da presunção de periculosidade da pessoa com

transtorno mental em conflito com a lei;

c) apresentar nota técnica, por intermédio do PGR, com o objetivo de conformar o

código penal e a lei de execução penal ao respeito pela dignidade da pessoa com transtorno mental.

2º) A Comissão será composta pelos seguintes membros:

-SOLANGE MENDES DE SOUZA, Procuradora Regional da República- 4ª Região; 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/79911/PT_PFDC_2016_3.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/80084/PT_PDFC_2012_44.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/79931/PT_PFDC_2013_11.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/79914/PT_PFDC_2014_5.pdf


-LAURO  COELHO  JUNIOR,  Procurador  da  República  no  Município  de  São

Gonçalo/ Rio de Janeiro;

-TÂNIA MARIA NAVA MARCHEWKA,  Procuradora  de  Justiça  do  MPDFT e

Professora Doutora em Direito na área de saúde mental;

-LUCIANA BARBOSA MUSSE, Graduada em Direito  e  Psicologia  e  Professora

Doutora em Direito;

- MARGARIDA MAMEDE, Professora Doutora em Psicologia Clínica;

-WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA, Médico Sanitarista e Professor Doutor; 

- MÁRCIA MARIA REGUEIRA LINS CALDAS, servidora do MPF/PFDC.

3°) A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GILDA PEREIRA DE CARVALHO

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 5, 2. quinzena abr. 2012.
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