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TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A
PROCURADORIA
DIREITOS

DO

FEDERAL
CIDADÃO

DOS
E

A

PLATAFORMA DE DIREITOS HUMANOS DHESCA BRASIL

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, neste ato representada por
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, Procuradora Federal dos Direitos do
Cidadão, e a Plataforma de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e
Ambientais – Plataforma Dhesca Brasil, neste ato representada por Darci Frigo,
membro da Coordenação Executiva, resolvem celebrar entre si o presente Termo de
Cooperação, na forma das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo de Cooperação tem como escopo propiciar a atuação conjunta da
PFDC e da PLATAFORMA DHESCA BRASIL, para fins de cumprimento do disposto na
Lei Complementar n° 75 de 20.05.93, Lei Orgânica do Ministério Público da União, e na
proposta das Relatorias em Direitos Humanos, buscando contribuir para que o Brasil
adote um padrão de respeito aos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e
ambientais, com base na Constituição Federal, no 3º Programa Nacional de Direitos
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Humanos e nos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados
pelo país, através da implementação de mecanismos de controle da sua exigibilidade,
na defesa dos direitos constitucionais e da ordem jurídica do Estado democrático de
direito, em questões relacionadas a violações de direitos humanos.
CLÁUSULA SEGUNDA
Este Termo objetiva também o acompanhamento e enfrentamento de denúncias de
violências, perseguições e outras formas que configurem ação arbitrária contra
defensoras e defensores dos direitos humanos, movimentos sociais, organizações do
campo de defesa de direitos, bem como, ativistas, comunidades e grupos sociais com
os quais atuamos, visando proteger e dar garantias ao direito à vida, à dignidade da
pessoa humana, à moradia, ao trabalho, saúde, educação, cultura, meio ambiente ,
alimentação saudável, à liberdade de reunião e manifestação, à liberdade de
expressão, à liberdade de associação.
CLÁUSULA TERCEIRA
A PLATAFORMA DHESCA BRASIL encaminhará à PFDC cópias das denúncias e/ou
representações recebidas pelas Relatorias, relativas às violações de direitos humanos.
A PFDC, de forma articulada com as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão
nas respectivas unidades federadas e com todos os membros do Ministério Público
Federal que atuam na defesa da cidadania, em função da localização geográfica do ato,
fato ou situação de violação dos direitos humanos, deverá gerar medidas
administrativas e/ou judiciais eficazes no combate a essas violações, naquilo que for
sua competência de atuação.
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CLÁUSULA QUARTA
A PFDC dará conhecimento de sua atuação, a partir das denúncias recebidas , em
razão das ações da PLATAFORMA DHESCA BRASIL.
CLÁUSULA QUINTA
A PLATAFORMA DHESCA BRASIL encaminhará à PFDC cópias dos Relatórios de
Missão elaborados pelas Relatorias, que contém a descrição das situações de violação
e recomendações aos Poderes Públicos. Essas recomendações deverão ser
monitoradas em conjunto pelas partes, com vistas à superação das violações de
direitos.
CLÁUSULA SEXTA
Quando provocada, a PFDC convidará as Procuradoras e Procuradores Regionais dos
Direitos do Cidadão para acompanhar e apoiar as missões das Relatorias de Direitos
Humanos da PLATAFORMA DHESCA BRASIL.
CLÁUSULA SÉTIMA
As partes poderão organizar cursos, grupos de trabalho, seminários, objetivando
estudos sobre questões referentes às violações de direitos humanos, tendo por
referência as diretrizes e ações programáticas contidas no 3º Programa Nacional de
Direitos Humanos.
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CLÁUSULA OITAVA
A PFDC poderá compor o conselho de seleção e acompanhamento das Relatorias de
Direitos Humanos, cabendo à PLATAFORMA DHESCA BRASIL fazer tal convocação
sempre que for necessária a reunião deste conselho.
CLÁUSULA NONA
As despesas porventura ocasionadas pela execução deste Termo de Cooperação
serão suportadas por quem lhe der causa.
CLÁUSULA DÉCIMA
A vigência do presente Termo de Cooperação será de 1 (um) ano, prorrogável por mais
um ano, podendo a sua rescisão ser provocada por qualquer uma das partes mediante
notificação, com antecedência de 30 dias.
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições fixadas, firmam as partes
o presente Protocolo de Intenções em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
Brasília, 7 de maio de 2019.
DEBORAH DUPRAT

DARCI FRIGO

Procuradora Federal dos Direitos do

Coordenador Executivo da Plataforma

Cidadão

Dhesca Brasil
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