MANIFESTAÇÕES: confira os seus direitos.

A Defensoria Pública tem por objetivo principal a efetivação dos direitos humanos e o aprimoramento do Estado
Democrático de Direito. Os defensores públicos presentes nas manifestações estão à disposição de todos os
participantes para esclarecimento de dúvidas, sugestões, orientações jurídicas, composições, intermediações de
conflitos, ajuizamento das medidas cabíveis e diálogo com as autoridades públicas, de qualquer Poder ou esfera
de atuação.

Os defensores públicos estão presentes
nas manifestações e esclarecem:
• Todo cidadão tem direito a um defensor público. Você tem direito a assistência jurídica integral e gratuita,
por meio da Defensoria Pública;
• Você é livre para manifestar o que pensa;
• Você é livre para se locomover em todo o território nacional;
• Você é livre para se reunir pacificamente em locais abertos ao público, desde que não atrapalhe outra reunião
convocada antes para o mesmo local;
• Você tem assegurada sua integridade física e moral, mesmo se for preso;
• Caso seja preso, você tem direito a um defensor público;
• Assim que for preso, sua prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente; e também a sua família
e/ou outra pessoa por você indicada;
• Você tem direito de permanecer calado e de não produzir prova contra si, bem como, à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou interrogatório;
• Você tem direito de ver relaxada a sua prisão, se esta for ilegal;
• Você tem direito de impetrar Habeas Corpus em sua própria defesa, caso sofra ou seja ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
• Não é crime o porte de produtos alimentícios e materiais de limpeza e higiene, tais como vinagre e água sanitária.
Também não é crime a posse de eletroeletrônicos como celulares, câmeras fotográficas e filmadoras durante o protesto;
• Ainda que não seja um profissional da imprensa, não constitui nenhuma infração o fato de se registrar por
fotografias ou filmagens a ação dos manifestantes ou dos policiais. É importante, inclusive, que isso seja feito
o máximo possível para resguardar o próprio manifestante.

DEFENSOR PÚBLICO. Transformando a causa de um no benefício de todos.
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Em caso de dúvidas entre em contato:

