
ANEXO A 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO BOM POVO DE VIRGÍNIA - 1776 

12 de junho de 1776 

Declaração de direitos formulada pelos representantes do bom povo de Virgínia, reunidos em assembléia geral e 
livre; direitos que pertencem a eles e à sua posteridade, como base e fundamento do governo. 

I 

Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos 
quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e 
que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter 
felicidade e segurança. 

II 

Que todo poder é inerente ao povo e, conseqüentemente, dele procede; que os magistrados são seus mandatários 
e seus servidores e, em qualquer momento, perante ele responsáveis. 

III 

Que o governo é instituído, ou deveria sê-lo, para proveito comum, proteção e segurança do povo, nação ou 
comunidade; que de todas as formas e modos de governo esta é a melhor, a mais capaz de produzir maior 
felicidade e segurança, e a que está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um mau governo; e que se 
um governo se mostra inadequado ou é contrário a tais princípios, a maioria da comunidade tem o direito 
indiscutível, inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou aboli-lo da maneira considerada mais 
condizente com o bem público. 

IV 

Que nenhum homem ou grupo de homens tem direito a receber emolumentos ou privilégios exclusivos ou 
especiais da comunidade, senão apenas relativamente a serviços públicos prestados; os quais, não podendo ser 
transmitidos, fazem com que tampouco sejam hereditários os cargos de magistrado, de legislador ou de juiz. 

V 

Que os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado devem estar separados e que os membros dos dois 
primeiros poderes devem estar conscientes dos encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se de impor-
lhes medidas opressoras; que, em períodos determinados devem voltar à sua condição particular, ao corpo social 
de onde procedem, e suas vagas se preencham mediante eleições periódicas, certas e regulares, nas quais possam 
voltar a se eleger todos ou parte dos antigos membros (dos mencionados poderes)., segundo disponham as leis. 

VI 

Que as eleições de representantes do povo em assembléia devem ser livres, e que todos os homens que dêem 
provas suficientes de interesse permanente pela comunidade, e de vinculação com esta, tenham o direito de 
sufrágio e não possam ser submetidos à tributação nem privados de sua propriedade por razões de utilidade 
pública sem seu consentimento, ou o de seus representantes assim eleitos, nem estejam obrigados por lei alguma 
à que, da mesma forma, não hajam consentido para o bem público. 

VII 

Que toda faculdade de suspender as leis ou a execução destas por qualquer autoridade, sem consentimento dos 
representantes do povo, é prejudicial aos direitos deste e não deve exercer-se. 

VIII 

Que em todo processo criminal incluídos naqueles em que se pede a pena capital, o acusado tem direito de saber 
a causa e a natureza da acusação, ser acareado com seus acusadores e testemunhas, pedir provas em seu favor e a 
ser julgado, rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de sua comunidade, sem o consentimento 
unânime dos quais, não se poderá considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo a testemunhar contra si 



próprio; e que ninguém seja privado de sua liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de 
seus pares. 

IX 

Não serão exigidas fianças ou multas excessivas, nem infligir-se-ão castigos cruéis ou inusitados. 

X 

Que os autos judiciais gerais em que se mande a um funcionário ou oficial de justiça o registro de lugares 
suspeitos, sem provas da prática de um fato, ou a detenção de uma pessoa ou pessoas sem identificá-las pelo 
nome, ou cujo delito não seja claramente especificado e não se demonstre com provas, são cruéis e opressores e 
não devem ser concedidos. 

XI 

Que em litígios referentes à propriedade e em pleitos entre particulares, o artigo julgamento por júri de doze 
membros é preferível a qualquer outro, devendo ser tido por sagrado. 

XII 

Que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo ser restringida jamais, a não 
ser por governos despóticos. 

XIII 

Que uma milícia bem regulamentada e integrada por pessoas adestradas nas armas, constitui defesa natural e 
segura de um Estado livre; que deveriam ser evitados, em tempos de paz, como perigosos para a liberdade, os 
exércitos permanentes; e que, em todo caso, as forças armadas estarão estritamente subordinadas ao poder civil e 
sob o comando deste. 

XIV 

Que o povo tem direito a um governo único; e que, conseqüentemente, não deve erigir-se ou estabelecer-se 
dentro do Território de Virgínia nenhum outro governo apartado daquele. 

XV 

Que nenhum povo pode ter uma forma de governo livre nem os benefícios da liberdade, sem a firma adesão à 
justiça, à moderação, à temperança, à frugalidade e virtude, sem retorno constante aos princípios fundamentais. 

XVI 

Que a religião ou os deveres que temos para com o nosso Criador, e a maneira de cumpri-los, somente podem 
reger-se pela razão e pela convicção, não pela força ou pela violência; conseqüentemente, todos os homens têm 
igual direito ao livre exercício da religião, de acordo com o que dita sua consciência, e que é dever recíproco de 
todos praticar a paciência, o amor e a caridade cristã para com o próximo. 

  

 
 

 



ANEXO B 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – 1787 

 

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a 
tranqüilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos 
descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados 
Unidos da América.  

ARTIGO I  

Seção 1 

Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos Estados 
Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de Representantes.  

Seção 2 

A Câmara dos Representantes será composta de membros eleitos bianualmente pelo povo dos diversos Estados, 
devendo os eleitores em cada Estado possuir as mesmas qualificações exigidas dos eleitores da Assembléia 
Legislativa mais numerosa do respectivo Estado.  

Não será eleito Representante quem não tiver atingido a idade de vinte e cinco anos, não for há sete anos cidadão 
dos Estados Unidos, e não for, por ocasião da eleição, habitante do Estado que o eleger.  

O número de Representantes, assim como os impostos diretos, serão fixados, para os diversos Estados que 
fizerem parte da União (segundo o número de habitantes, assim determinado: o número total de pessoas livres, 
incluídas as pessoas em estado de servidão por tempo determinado, e excluídos os índios não taxados, somar-se-
ão três quintos da população restante). O recenseamento será feito dentro de três anos depois da primeira sessão 
do Congresso dos Estados Unidos, e, em seguida, decenalmente, de acordo com as leis que se adotarem. O 
número de Representantes não excederá de um por 30.000 pessoas, mas cada Estado terá no mínimo um 
representante. Enquanto não se fizer o recenseamento, o Estado de New Hampshire terá o direito de eleger três 
representantes, Massachusetts oito, Rhode Island e Providence Plantations um, Connecticut cinco, New York 
seis, New Jersey quatro, Pennsylvania oito, Delaware um, Maryland seis, Virginia dez, North Carolina cinco, 
South Carolina cinco, e Georgia três.  

Quando ocorrerem vagas na representação de qualquer Estado, o Poder Executivo desse Estado fará publicar 
editais de eleição para o seu preenchimento.  

A Câmara dos Representantes elegerá o seu Presidente e demais membros da Mesa e exercerá, com 
exclusividade, o poder de indiciar por crime de responsabilidade (impeachment).  

Seção 3 

O Senado dos Estados Unidos será composto de dois Senadores de cada Estado, eleitos por seis anos pela 
respectiva Assembléia estadual, tendo cada Senador direito a um voto.  

Logo após a reunião decorrente da primeira eleição, os Senadores dividir-se-ão em três grupos iguais, ou 
aproximadamente iguais. Decorridos dois anos ficarão vagas as cadeiras dos Senadores do primeiro grupo, as do 
segundo grupo findos quatro anos, e as do terceiro terminados seis anos, de modo a se fazer bianualmente a 
eleição de um terço do Senado. Se ocorrerem vagas, em virtude de renúncia, ou qualquer outra causa, durante o 
recesso da Assembléia estadual, o Executivo estadual poderá fazer nomeações provisórias até a reunião seguinte 
da Assembléia, que então preencherá as vagas.  

Não será eleito Senador quem não tiver atingido a idade de trinta anos, não tiver sido por nove anos cidadão dos 
Estados Unidos, e não for, na ocasião da eleição, habitante do Estado que o eleger.  

O vice-presidente dos Estados Unidos presidirá o Senado, mas não poderá votar, senão em caso de empate.  



O Senado escolherá os demais membros da Mesa e também um Presidente pro tempore, na ausência do Vice-
Presidente, ou quando este assumir o cargo de Presidente dos Estados Unidos.  

Só o Senado poderá julgar os crimes de responsabilidade (impeachment). Reunidos para esse fim, os Senadores 
prestarão juramento ou compromisso. O julgamento do Presidente dos Estados Unidos será presidido pelo 
Presidente da Suprema Corte. E nenhuma pessoa será condenada a não ser pelo voto de dois terços dos membros 
presentes.  

A pena nos crimes de responsabilidade não excederá a destituição da função e a incapacidade para exercer 
qualquer função pública, honorífica ou remunerada, nos Estados Unidos. O condenado estará sujeito, no entanto, 
a ser processado e julgado, de acordo com a lei.  

Seção 4 

A época, os locais e os processos de realizar eleições para Senadores e Representantes serão estabelecidos, em 
cada Estado, pela respectiva Assembléia; mas o Congresso poderá, a qualquer tempo, fixar ou alterar, por meio 
de lei, tais normas, salvo quanto ao local de eleição dos Senadores.  

O Congresso se reunirá pelo menos uma vez por ano, e essa reunião se dará na primeira segunda-feira de 
dezembro, salvo se, por lei, for designado outro dia.  

Seção 5 

Cada uma das Câmaras será o juiz da eleição, votação, e qualificação de seus próprios membros, e em cada uma 
delas a maioria constituirá o quorum necessário para deliberar; mas um número menor poderá prorrogar a sessão, 
dia a dia, e poderá ser autorizado a compelir os membros ausentes a comparecerem, do modo e mediante as 
penalidades que cada uma das Câmaras estabelecer.  

Cada uma das Câmaras é competente para organizar seu regimento interno, punir seus membros por conduta 
irregular, e, com o voto de dois terços, expulsar um de seus membros.  

Cada uma das Câmaras lavrará atas de seus trabalhos e as publicará periodicamente, exceto nas partes que julgar 
conveniente conservar secretas; e os votos, pró e contra, dos membros de qualquer das Câmaras, sobre qualquer 
questão, a pedido de um quinto dos membros presentes serão consignados em ata.  

Durante as sessões do Congresso, nenhuma das Câmaras poderá, sem o consentimento da outra, suspender os 
trabalhos por mais de três dias, ou realizá-los em local diferente daquele em que funcionam ambas as Câmaras.  

Seção 6 

Os Senadores e Representantes receberão, por seus serviços, remuneração estabelecida por lei e paga pelo 
Tesouro dos Estados Unidos. Durante as sessões, e na ida ou regresso delas, não poderão ser presos, a não ser 
por traição, crime comum ou perturbação da ordem pública. Fora do recinto das Câmaras, não terão obrigação de 
responder a interpelações acerca de seus discursos ou debates.  

Nenhum Senador ou Representante poderá, durante o período para o qual foi eleito, ser nomeado para cargo 
público do Governo dos Estados Unidos que tenha sido criado ou cuja remuneração for aumentada nesse 
período; e nenhuma pessoa ocupando cargo no Governo dos Estados Unidos poderá ser membro de qualquer das 
Câmaras enquanto permanecer no exercício do cargo.  

Seção 7 

Todo projeto de lei relativo ao aumento da receita deve se iniciar na Câmara dos Representantes; o Senado, 
porém, poderá apresentar emendas, como nos demais projetos de lei.  

Todo projeto de lei aprovado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado deverá, antes de se tornar lei, ser 
remetido ao Presidente dos Estados Unidos. Se o aprovar, ele o assinará; se não, o devolverá acompanhado de 
suas objeções à Câmara em que teve origem; esta então fará constar em ata as objeções do Presidente, e 
submeterá o projeto a nova discussão. Se o projeto for mantido por maioria de dois terços dos membros dessa 
Câmara, será enviado, com as objeções, à outra Câmara, a qual também o discutirá novamente. Se obtiver dois 
terços dos votos dessa Câmara será considerado lei. Em ambas as Câmaras, os votos serão indicados pelo "Sim" 
ou "Não", consignando-se no livro de atas das respectivas Câmaras os nomes dos membros que votaram a favor 



ou contra o projeto de lei. Todo projeto que não for devolvido pelo Presidente no prazo de dez dias a contar da 
data de seu recebimento (excetuando-se os domingos) será considerado lei tal como se ele o tivesse assinado, a 
menos que o Congresso, suspendendo os trabalhos, torne impossível a devolução do projeto, caso em que este 
não passará a ser lei.  

Toda ordem, resolução, ou voto, para o qual for necessária a anuência do Senado e da Câmara dos 
Representantes (salvo questões de suspensão das sessões), será apresentado ao Presidente dos Estados Unidos; e 
não entrará em vigor enquanto não for por ele aprovado. Se, porém, ele não o aprovar, serão precisos os votos de 
dois terços do Senado e da Câmara dos Representantes para entrar em vigor, conforme as regras e limitações 
previstas para os projetos de lei.  

Seção 8 

Será da competência do Congresso:  

Lançar e arrecadar taxas, direitos, impostos e tributos, pagar dividas e prover a defesa comum e o bem-estar 
geral dos Estados Unidos; mas todos os direitos, impostos e tributos serão uniformes em todos os Estados 
Unidos;  

Levantar empréstimos sobre o crédito dos Estados Unidos;  

Regular o comércio com as nações estrangeiras, entre os diversos estados, e com as tribos indígenas,  

Estabelecer uma norma uniforme de naturalização, e leis uniformes de falência para todo o país;  

Cunhar moeda e regular o seu valor, bem como o das moedas estrangeiras, e estabelecer o padrão de pesos e 
medidas;  

Tomar providências para a punição dos falsificadores de títulos públicos e da moeda corrente dos Estados 
Unidos;  

Estabelecer agências e estradas para o serviço postal;  

Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o 
direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas;  

Criar tribunais inferiores à Suprema Corte;  

Definir e punir atos de pirataria e delitos cometidos em alto mar, e as infrações ao direito das gentes;  

Declarar guerra, expedir cartas de corso, e estabelecer regras para apresamentos em terra e no mar;  

Organizar e manter exércitos, vedada, porém, a concessão de crédito para este fim por período de mais de dois 
anos;  

Organizar e manter uma marinha de guerra;  

Regulamentar a administração e disciplina das forças de terra e mar;  

Regular a mobilização da guarda nacional (milícia) para garantir o cumprimento das leis da União, reprimir 
insurreições, e repelir invasões;  

Promover a organização, armamento, e treinamento da guarda nacional, bem como a administração de parte 
dessa guarda que for empregada no serviço dos Estados Unidos, reservando-se aos Estados a nomeação dos 
oficiais e a obrigação de instruir a milícia de acordo com a disciplina estabelecida pelo Congresso;  

Exercer o poder legiferante exclusivo no distrito (não excedente a dez milhas quadradas) que, cedido por 
determinados Estados e aceito pelo Congresso, se torne a sede do Governo dos Estados Unidos, e exercer o 
mesmo poder em todas as áreas adquiridas com o consentimento da Assembléia do Estado em que estiverem 
situadas, para a construção de fortificações, armazéns, arsenais, estaleiros e outros edifícios necessários; e  

Elaborar todas as leis necessárias e apropriadas ao exercício dos poderes acima especificados e dos demais que a 
presente Constituição confere ao Governo dos Estados Unidos, ou aos seus Departamentos e funcionários.  



 
Seção 9 

A migração ou a admissão de indivíduos, que qualquer dos Estados ora existentes julgar conveniente permitir, 
não será proibida pelo Congresso antes de 1808; mas sobre essa admissão poder-se-á lançar um imposto ou 
direito não superior a dez dólares por pessoa.  

Não poderá ser suspenso o remédio do habeas corpus, exceto quando, em caso de rebelião ou de invasão, a 
segurança pública o exigir.  

Não serão aprovados atos legislativos condenatórios sem o competente julgamento, assim como as leis penais 
com efeito retroativo.  

Não será lançada capitação ou outra forma de imposto direto, a não ser na proporção do recenseamento da 
população segundo as regras anteriormente estabelecidas.  

Não serão lançados impostos ou direitos sobre artigos importados por qualquer Estado.  

Não se concederá preferência através de regulamento comercial ou fiscal, aos portos de um Estado sobre os de 
outro; nem poderá um navio, procedente ou destinado a um Estado, ser obrigado a aportar ou pagar direitos de 
trânsito ou alfândega em outro.  

Dinheiro algum poderá ser retirado do Tesouro senão em conseqüência da dotação determinada em lei. Será 
publicado periodicamente um balanço de receita e despesa públicas.  

Nenhum título de nobreza será conferido pelos Estados Unidos, e nenhuma pessoa, neles exercendo um emprego 
remunerado ou honorífico, poderá, sem licença do Congresso, aceitar dádivas, emolumentos, emprego, ou títulos 
de qualquer espécie, oferecidos por qualquer rei, príncipe, ou Estado estrangeiro.  

Seção 10 

Nenhum Estado poderá participar de tratado, aliança ou confederação; conceder cartas de corso; cunhar moeda; 
emitir títulos de crédito; autorizar, para pagamento de dividas, o uso de qualquer coisa que não seja ouro e prata; 
votar leis de condenação sem julgamento, ou de caráter retroativo, ou que alterem as obrigações de contratos; ou 
conferir títulos de nobreza.  

Nenhum Estado poderá, sem o consentimento do Congresso, lançar impostos ou direitos sobre a importação ou a 
exportação salvo os absolutamente necessários à execução de suas leis de inspeção; o produto líquido de todos os 
direitos ou impostos lançados por um Estado sobre a importação ou exportação pertencerá ao Tesouro dos 
Estados Unidos, e todas as leis dessa natureza ficarão sujeitas à revisão e controle do Congresso.  

Nenhum Estado poderá, sem o consentimento do Congresso, lançar qualquer direito de tonelagem, manter em 
tempo de paz exércitos ou navios de guerra, concluir tratados ou alianças, quer com outro Estado, quer com 
potências estrangeiras, ou entrar em guerra, a menos que seja invadido ou esteja em perigo tão iminente que não 
admita demora.  

ARTIGO II  

Seção 1 

O Poder Executivo será investido em um Presidente dos Estados Unidos da América. Seu mandato será de 
quatro anos, e, juntamente com o Vice- Presidente, escolhido para igual período, será eleito pela forma seguinte:  

Cada Estado nomeará, de acordo com as regras estabelecidas por sua Legislatura, um número de eleitores igual 
ao número total de Senadores e Deputados a que tem direito no Congresso; todavia, nenhum Senador, Deputado, 
ou pessoa que ocupe um cargo federal remunerado ou honorifico poderá ser nomeado eleitor.  

(Os eleitores se reunirão em seus respectivos Estados e votarão por escrutínio em duas pessoas, uma das quais, 
pelo menos, não será habitante do mesmo Estado, farão a lista das pessoas votadas e do número dos votos 
obtidos por cada um, e a enviarão firmada, autenticada e selada à sede do Governo dos Estados Unidos, dirigida 
ao presidente do Senado. Este, na presença do Senado e da Câmara dos Representantes, procederá à abertura das 
listas e à contagem dos votos. Será eleito Presidente aquele que tiver obtido o maior número de votos, se esse 
número representar a maioria do total dos eleitores nomeados. No caso de mais de um candidato haver obtido 



essa maioria assim como número igual de votos, a Câmara dos Representantes elegerá imediatamente um deles, 
por escrutínio, para Presidente, mas se ninguém houver obtido maioria, a mesma Câmara elegerá, de igual modo, 
o Presidente dentre os cinco que houverem reunido maior número de votos. Nessa eleição do Presidente, porém, 
os votos serão tomados por Estados, cabendo um voto à representação de cada Estado. Para se estabelecer 
quorum necessário, deverão estar presentes um ou mais membros dois terços dos Estados. Em qualquer caso, 
eleito o Presidente, o candidato que se seguir com o maior número de votos será o Vice-Presidente. Mas, se dois 
ou mais houverem obtido o mesmo número de votos, o Senado escolherá dentre eles, por escrutínio, o Vice- 
Presidente.)*  

-------------------------------------------------------------------------------- 
* Este artigo foi substituído pela Emenda XII.  

O Congresso pode fixar a época de escolha dos eleitores e o dia em que deverão votar; esse dia deverá ser o 
mesmo para todos os Estados Unidos.  

Não poderá ser candidato a Presidente quem não for cidadão nato, ou não for, ao tempo da adoção desta 
Constituição, cidadão dos Estados Unidos. Não poderá, igualmente, ser eleito para esse cargo quem não tiver 
trinta e cinco anos de idade e quatorze anos de residência nos Estados Unidos.  

No caso de destituição, morte, ou renúncia do Presidente, ou de incapacidade para exercer os poderes e 
obrigações de seu cargo, estes passarão ao Vice-Presidente. O Congresso poderá por lei, em caso de destituição, 
morte, renúncia, ou incapacidade tanto do Presidente quanto do Vice-Presidente, determinar o funcionário que 
deverá exercer o cargo de Presidente, até que cesse o impedimento ou seja eleito outro Presidente.  

Em épocas determinadas, o Presidente receberá por seus serviços uma remuneração que não poderá ser 
aumentada nem diminuída durante o período para o qual for eleito, e não receberá, durante esse período, nenhum 
emolumento dos Estados Unidos ou de qualquer dos Estados.  

Antes de entrar no exercício do cargo, fará o juramento ou afirmação seguinte: Juro (ou afirmo) solenemente que 
desempenharei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos, e que da melhor maneira possível 
preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos."  

Seção 2 

O Presidente será o chefe supremo do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, e também da Milícia dos 
diversos estados, quando convocadas ao serviço ativo dos Estados Unidos. Poderá pedir a opinião, por escrito, 
do chefe de cada uma das secretarias do Executivo sobre assuntos relativos às respectivas atribuições. Terá o 
poder de indulto e de graça por delitos contra os Estados Unidos, exceto nos casos de impeachment.  

Ele poderá, mediante parecer e aprovação do Senado, concluir tratados, desde que dois terços dos senadores 
presentes assim o decidam. Nomeará, mediante o parecer e aprovação do Senado, os embaixadores e outros 
ministros e cônsules, juízes do Supremo Tribunal, e todos os funcionários dos Estados Unidos cujos cargos, 
criados por lei, não têm nomeação prevista nesta Constituição, O Congresso poderá, por lei, atribuir ao 
Presidente, aos tribunais de justiça, ou aos chefes das secretarias a nomeação dos funcionários subalternos, 
conforme julgar conveniente.  

O Presidente poderá preencher as vagas ocorridas durante o recesso do Senado, fazendo nomeações que 
expirarão no fim da sessão seguinte.  

Seção 3 

O Presidente deverá prestar ao Congresso, periodicamente, informações sobre o estado da União, fazendo ao 
mesmo tempo as recomendações que julgar necessárias e convenientes. Poderá, em casos extraordinários, 
convocar ambas as Câmaras, ou uma delas, e, havendo entre elas divergências sobre a época da suspensão dos 
trabalhos, poderá suspender as sessões até a data que julgar conveniente. Receberá os embaixadores e outros 
diplomatas; zelará pelo fiel cumprimento das leis, e conferirá as patentes aos oficiais dos Estados Unidos.  

Seção 4 

O Presidente, o Vice- Presidente, e todos os funcionários civis dos Estados Unidos serão afastados de suas 
funções quando indiciados e condenados por traição, suborno, ou outros delitos ou crimes graves.  



ARTIGO III  

Seção 1 

O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte e nos tribunais inferiores que 
forem oportunamente estabelecidos por determinações do Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte como 
dos tribunais inferiores, conservarão seus cargos enquanto bem servirem, e perceberão por seus serviços uma 
remuneração que não poderá ser diminuída durante a permanência no cargo.  

Seção 2 

A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de aplicação da Lei e da Eqüidade ocorridos 
sob a presente Constituição, as leis dos Estados Unidos, e os tratados concluídos ou que se concluírem sob sua 
autoridade; a todos os casos que afetem os embaixadores, outros ministros e cônsules; a todas as questões do 
almirantado e de jurisdição marítima; às controvérsias em que os Estados Unidos sejam parte; às controvérsias 
entre dois ou mais Estados, entre um Estado e cidadãos de outro Estado, entre cidadãos de diferentes Estados, 
entre cidadãos do mesmo Estado reivindicando terras em virtude de concessões feitas por outros Estados, enfim, 
entre um Estado, ou os seus cidadãos, e potências, cidadãos, ou súditos estrangeiros.  

Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e cônsules, e naquelas em que se achar 
envolvido um Estado, a Suprema Corte exercerá jurisdição originária. Nos demais casos supracitados, a Suprema 
Corte terá jurisdição em grau de recurso, pronunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o direito, observando 
as exceções e normas que o Congresso estabelecer.  

O julgamento de todos os crimes, exceto em casos de impeachment, será feito por júri, tendo lugar o julgamento 
no mesmo Estado em que houverem ocorrido os crimes; e, se não houverem ocorrido em nenhum dos Estados, o 
julgamento terá lugar na localidade que o Congresso designar por lei.  

Seção 3 

A traição contra os Estados Unidos consistirá, unicamente, em levantar armas contra eles, ou coligar-se com seus 
inimigos, prestando-lhes auxílio e apoio. Ninguém será condenado por traição se não mediante o depoimento de 
duas testemunhas sobre o mesmo ato, ou mediante confissão em sessão pública do tribunal.  

O Congresso terá o poder de fixar a pena por crime de traição, mas não será permitida a morte civil ou o confisco 
de bens, a não ser durante a vida do condenado.  

ARTIGO IV  

Seção 1 

Em cada Estado se dará inteira fé e crédito aos atos públicos, registros e processos judiciários de todos os outros 
Estados. E o Congresso poderá, por leis gerais, prescrever a maneira pela qual esses atos, registros e processos 
devam ser provados, e os efeitos que possam produzir.  

Seção 2 

Os cidadãos de cada Estado terão direito nos demais Estados a todos os privilégios e imunidades que estes 
concederem aos seus próprios cidadãos.  

A pessoa acusada em qualquer Estado por crime de traição, ou outro delito, que se evadir à justiça e for 
encontrada em outro Estado, será, a pedido da autoridade executiva do Estado de onde tiver fugido, presa e 
entregue ao Estado que tenha jurisdição sobre o crime.  

Nenhuma pessoa sujeita a regime servil sob as leis de um Estado que se evadir para outro Estado poderá, em 
virtude de lei ou normas deste, ser libertada de sua condição, mas será devolvida, mediante pedido, à pessoa a 
que estiver submetida.  

Seção 3 

O Congresso pode admitir novos Estados à União, mas não se poderá formar ou criar um novo Estado dentro da 
Jurisdição de outro; nem se poderá formar um novo Estado pela união de dois ou mais Estados, ou de partes de 
Estados, sem o consentimento das legislaturas dos Estados interessados, assim como o do Congresso.  



O Congresso poderá dispor do território e de outras propriedades pertencentes ao Governo dos Estados Unidos, e 
quanto a eles baixar leis e regulamentos. Nenhuma disposição desta Constituição se interpretará de modo a 
prejudicar os direitos dos Estados Unidos ou de qualquer dos Estados.  

Seção 4  

Os Estados Unidos garantirão a cada Estado desta União a forma republicana de governo e defendê-lo-ão contra 
invasões; e, a pedido da Legislatura, ou do Executivo, estando aquela impossibilitada de se reunir, o defenderão 
em casos de comoção interna.  

ARTIGO V  

Sempre que dois terços dos membros de ambas as Câmaras julgarem necessário, o Congresso proporá emendas a 
esta Constituição, ou, se as legislaturas de dois terços dos Estados o pedirem, convocará uma convenção para 
propor emendas, que, em um e outro caso, serão válidas para todos os efeitos como parte desta Constituição, se 
forem ratificadas pelas legislaturas de três quartos dos Estados ou por convenções reunidas para este fim em três 
quartos deles, propondo o Congresso uma ou outra dessas maneiras de ratificação. Nenhuma emenda poderá, 
antes do ano de 1808, afetar de qualquer forma as cláusulas primeira e quarta da Seção 9, do Artigo I, e nenhum 
Estado poderá ser privado, sem seu consentimento, de sua igualdade de sufrágio no Senado  

ARTIGO VI  

Todas as dividas e compromissos contraídos antes da adoção desta Constituição serão tão válidos contra os 
Estados Unidos sob o regime desta Constituição, como o eram durante a Confederação.  

Esta Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados ou por celebrar sob a autoridade dos 
Estados Unidos constituirão a lei suprema do país; os juízes de todos os Estados serão sujeitos a ela, ficando sem 
efeito qualquer disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos Estados.  

Os Senadores e Representantes acima mencionados, os membros das legislaturas dos diversos Estados, e todos 
os funcionários do Poder Executivo e do Judiciário, tanto dos Estados Unidos como dos diferentes Estados, 
obrigar-se-ão por juramento ou declaração a defender esta Constituição. Nenhum requisito religioso poderá ser 
erigido como condição para a nomeação para cargo público.  

ARTIGO VII  

A ratificação, por parte das convenções de nove Estados será suficiente para a adoção desta Constituição nos 
Estados que a tiverem ratificado.  

Dado em Convenção, com a aprovação unânime dos Estados presentes, a 17 de setembro do ano de Nosso 
Senhor de 1787, e décimo segundo da Independência dos Estados Unidos. Em testemunho do que, assinamos 
abaixo os nossos nomes.  

George Washington 
Presidente e delegado da Virginia. 

New Hampshire 
John Langdon 
Nicholas Gilman 
Massachusetts 
Nathaniel Gorham 
Rufus King 

Connecticut 
Wm. Saml. Johnson 
Roger Sherman 

Nova York 
Alexander Hamilton 

New Jersey 
Wil. Livingston 



David Brearley 
Wm. Paterson 
Jona Dayton 

Pensilvânia 
B. Franklin 
Thomas Mifflin 
Robt Morris 
Geo. Clymer 
Thos. Fitzsimons 
Jared Ingersoll 
James Wilson 
Gouv Morris 

Delaware 
Geo. Read 
Gunning Bedford jun 
John Dickinson 
Richard Basset 
Jaco. Broom 
Maryland 
James McHenry 
Dan of St. Thos. Jenifer 
Danl Carrol 

Virgínia 
John Blair 
James Madison Jr. 

Carolina do Norte 
Wm. Blount 
Richd. Dobbs Spaight 
Hu Williamson 

Carolina do Sul 
J. Rutledge 
Charles Cotesworth Pinckney 
Charles Pinckney 
Pierce Butler 

Georgia 
William Few 
Abr. Baldwin 

 Atesta William Jackson, Secretário 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Emendas acrescentadas à Constituição dos Estados Unidos, ou que a emendam, propostas Pelo Congresso e 
ratificadas pelas Legislaturas dos vários Estados, de acordo com o Artigo 5 da Constituição Original.  

EMENDA I  

O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou 
cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao 
Governo petições para a reparação de seus agravos.  

EMENDA II  

Sendo necessária à segurança de um Estado livre a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo 
de possuir e usar armas não poderá ser impedido.  



EMENDA III  

Nenhum soldado poderá, em tempo de paz, instalar-se em um imóvel sem autorização do proprietário, nem em 
tempo de guerra, senão na forma a ser prescrita em lei.  

EMENDA IV  

O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e apreensão arbitrárias 
não poderá ser infringido; e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade 
confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das 
pessoas ou coisas a serem apreendidas.  

EMENDA V  

Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime infamante, salvo por denúncia ou acusação 
perante um Grande Júri, exceto em se tratando de casos que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram 
nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas 
vezes ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em qualquer processo criminal a servir de testemunha 
contra si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou bens, sem processo legal; nem a propriedade privada 
poderá ser expropriada para uso público, sem justa indenização.  

EMENDA VI  

Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público, por um júri imparcial 
do Estado e distrito onde o crime houver sido cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por lei, e 
de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; de ser acareado com as testemunhas de acusação; de 
fazer comparecer por meios legais testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado.  

EMENDA VII  

Nos processos de direito consuetudinário, quando o valor da causa exceder vinte dólares, será garantido o direito 
de julgamento por júri, cuja decisão não poderá ser revista por qualquer tribunal dos Estados Unidos senão de 
acordo com as regras do direito costumeiro.  

EMENDA VIII  

Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas ou penas cruéis ou incomuns.  

EMENDA IX  

A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros 
direitos inerentes ao povo.  

EMENDA X  

Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são 
reservados aos Estados ou ao povo.  

EMENDA XI  

O poder judiciário dos Estados Unidos não se entenderá como extensivo a qualquer demanda baseada na lei ou 
na eqüidade, iniciada ou processada contra um dos Estados Unidos por cidadãos de outro Estado, ou por 
cidadãos ou súditos de qualquer potência estrangeira.  

EMENDA XII  

Os eleitores se reunirão em seus respectivos Estados e votarão por escrutínio para Presidente e Vice-Presidente, 
um ao menos dos quais não será habitante do mesmo Estado que os eleitores; usarão cédulas separadas, numa 
das quais indicarão o nome em que votam para Presidente, consignando na outra cédula o nome do Vice-
Presidente; enumerarão em listas distintas os nomes de todas as pessoas sufragadas para Presidente e para Vice-
Presidente, assim como o número de votos obtidos por cada uma delas; assinarão e autenticarão essas listas e as 
enviarão seladas à sede do Governo dos Estados Unidos, dirigindo-se ao Presidente do Senado. Todas as cédulas 
serão por este abertas perante ambas as Câmaras, contando-se os votos. Será eleito Presidente o candidato que 



reunir maior número de votos para esse posto, se esse número representar a maioria dos eleitores designados. Se 
ninguém obtiver essa maioria, a Câmara dos Representantes escolherá imediatamente por escrutínio o 
Presidente, dentre os três candidatos mais votados para a Presidência. Mas na escolha do Presidente se tomarão 
os votos por Estados, tendo direito a um voto a representação de cada um dos Estados. Para esse propósito, o 
quorum consistirá de um membro ou membros de dois terços dos Estados, sendo necessária para a eleição a 
maioria de todos os Estados. Quando, incumbida da eleição do Presidente, a Câmara dos Representantes não se 
desempenhar desse dever antes do quarto dia do mês de março seguinte, exercerá o Vice-Presidente as funções 
de Presidente, como no caso de morte ou de qualquer impedimento constitucional do Presidente. O candidato 
que reunir o maior número de votos para a Vice- Presidência será eleito para esse cargo, se o número obtido 
corresponder à maioria dos eleitores designados; se ninguém obtiver essa maioria, o Senado escolherá o Vice-
Presidente dentre os dois candidatos mais votados. Para a formação de quorum se exige a presença de dois terços 
dos Senadores, e para que haja eleição será necessário reunir-se o voto da maioria do número total. Qualquer 
pessoa, constitucionalmente inelegível para o cargo de Presidente dos Estados Unidos será inelegível para o de 
Vice-Presidente dos Estados Unidos.  

EMENDA XIII  

Seção 1 

Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos 
forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado.  

Seção 2  

O Congresso terá competência para fazer executar este artigo por meio das leis necessárias.  

EMENDA XIV  

Seção 1 

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas a sua jurisdição são cidadãos dos 
Estados Unidos e do Estado onde tiver residência, Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os 
privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, 
liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis.  

Seção 2 

O número de representantes dos diferentes Estados será proporcional às suas respectivas populações, contando-
se o número total dos habitantes de cada Estado, com exceção dos índios não taxados; quando, porém, o direito 
de voto em qualquer eleição para a escolha dos eleitores, do Presidente e do Vice-Presidente dos Estados Unidos, 
ou dos membros de sua legislatura, for recusado a qualquer habitante desse Estado, do sexo masculino, maior de 
21 anos e cidadão dos Estados Unidos, ou quando esse seu direito for de qualquer modo cerceado, salvo o caso 
de participação em rebelião ou outro crime, será a respectiva representação estadual reduzida na mesma 
proporção que a representada por esses indivíduos em relação à totalidade dos cidadãos de sexo masculino, 
maiores de 21 anos, no Estado.  

Seção 3 

Não poderá ser Senador ou Representante, ou eleitor do Presidente e Vice-Presidente, ou ocupar qualquer 
emprego civil ou militar subordinado ao Governo dos Estados Unidos ou de qualquer dos Estados aquele que, 
como membro da legislatura de um Estado, ou funcionário do Poder Executivo ou judiciário desse Estado, 
havendo jurado defender a Constituição dos Estados Unidos, tenha tomado parte em insurreição ou rebelião 
contra essa Constituição, ou prestado auxilio e apoio a seus inimigos. O Congresso pode, porém, mediante o voto 
de dois terços dos membros de cada uma das Câmaras, remover a interdição.  

Seção 4  

A validade da dívida pública dos Estados Unidos, autorizada pela lei, incluindo as dívidas contraídas para o 
pagamento de pensões e de recompensas por serviços prestados na repressão de insurreição ou rebelião, não será 
posta em dúvida. Todavia, nem os Estados Unidos nem qualquer dos Estados deverão assumir ou pagar qualquer 
dívida ou obrigação contraída para auxiliar insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos, nem qualquer 



indenização pela perda ou emancipação de escravos; todas estas dívidas, obrigações, ou indenizações serão 
consideradas ilegais e nulas.  

Seção 5  

O Congresso terá competência para executar, com legislação apropriada, as disposições deste artigo.  

EMENDA XV  

Seção 1O 

O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, 
nem por qualquer Estado, por motivo de raça, cor ou de prévio estado de servidão.  

Seção 2O 

O Congresso terá competência para executar este artigo, com legislação apropriada.  

EMENDA XVI  

 
O Congresso terá competência para lançar e arrecadar impostos sobre a renda, seja qual for a proveniência desta, 
sem distribuí-los entre os diversos Estados ou levar em conta qualquer recenseamento ou enumeração.  

EMENDA XVII  

 
O Senado dos Estados Unidos será composto de dois Senadores por Estado, eleitos pelo povo desse Estado, por 
seis anos; cada Senador terá um voto. Os eleitores em cada Estado deverão possuir as mesmas qualificações 
exigidas dos eleitores do Legislativo Estadual mais numeroso.  

Quando no Senado ocorrerem vagas na representação de qualquer Estado, o Poder Executivo desse Estado 
expedirá editais de eleição para o preenchimento das vagas, podendo, porém, a Legislatura de qualquer Estado 
autorizar o Poder Executivo a fazer nomeações provisórias até que o povo preencha as vagas por eleição 
conforme prescrever a Legislatura.  

A presente emenda não será entendida como alcançando a eleição ou mandato de qualquer Senador escolhido 
antes de se tornar ela parte integrante da Constituição.  

EMENDA XVIII  

Seção 1 

Um ano depois da ratificação deste artigo será proibida a manufatura, venda ou transporte de bebidas alcoólicas, 
assim como a sua importação ou exportação, nos Estados Unidos e em todos os territórios sujeitos a sua 
jurisdição.  

Seção 2 

O Congresso e os diversos Estados terão competência para fixar as leis que garantam o cumprimento deste 
artigo.  

Seção 3 

Este artigo não vigorará enquanto não for ratificado, como emenda à Constituição, pelas Legislaturas dos 
diversos Estados, de acordo com as disposições da Constituição, dentro de sete anos a contar da data em que o 
Congresso o submeter aos Estados.  

EMENDA XIX  

O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não será negado ou cerceado em nenhum Estado em razão do 
sexo.  



O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo.  

EMENDA XX  

Seção 1 

Os mandatos do Presidente e Vice-Presidente terminarão no dia 20 de janeiro, ao meio-dia, e o mandato dos 
Senadores e Representantes no dia 3 de janeiro, ao meio-dia, nos anos em que esses mandatos terminariam se 
não fosse ratificado o presente artigo: os mandatos de seus respectivos sucessores terão então início.  

Seção 2 

O Congresso se reunirá ao menos uma vez por ano, começando as suas sessões no dia 3 de janeiro, ao meio-dia, 
salvo se for por lei designado outro dia.  

Seção 3 

Se na época marcada para o início do período presidencial houver falecido o Presidente eleito, assumirá as 
funções de Presidente o Vice-Presidente eleito. Se não houver sido eleito o Presidente antes da época marcada 
para o início do período, ou se o Presidente eleito não preencher as qualificações exigidas, então o Vice-
Presidente exercerá a Presidência até que um Presidente satisfaça as qualificações. No caso em que nem o 
Presidente nem o Vice-Presidente eleitos possuam as devidas qualificações, o Congresso, por lei, determinará 
quem deve agir como Presidente, ou como se fará a indicação, cabendo à pessoa designada assumir o cargo, até 
que um Presidente ou Vice-Presidente seja escolhido.  

Seção 4 

O Congresso pode por lei estipular para o caso de falecimento de qualquer das pessoas dentre as quais a Câmara 
dos Representantes pode eleger o Presidente, sempre que o direito de escolha lhe for atribuído, e para o caso de 
falecimento de qualquer das pessoas entre as quais o Senado pode eleger o Vice-Presidente, sempre que o direito 
de escolha lhe for atribuído.  

Seção 5 

As Seções 1 e 2 entrarão em vigor no dia 15 de outubro que se seguir à ratificação deste artigo.  

Seção 6 

Este artigo não entrará em vigor se não for ratificado, como emenda à Constituição, pelas Legislaturas de três 
quartos dos Estados, dentro de sete anos a contar da data em que for submetido aos Estados.  



EMENDA XXI  

Seção 1 

Fica revogada a décima-oitava emenda à Constituição dos Estados Unidos.  

Seção 2 

Fica proibido o transporte ou importação por qualquer Estado, Território ou possessão dos Estados Unidos de 
bebidas alcoólicas, para entrega ou uso contrário à lei.  

Este artigo não entrará em vigor se não for ratificado, como emenda à Constituição, pela convenção nos diversos 
Estados, conforme estipula a Constituição, dentro de sete anos a contar da data em que o Congresso o submeter 
aos Estados.  

EMENDA XXII  

Seção 1 

Ninguém poderá ser eleito mais de duas vezes para o cargo de Presidente, e pessoa alguma que tenha sido 
Presidente, ou desempenhado o cargo de Presidente por mais de dois anos de um período para o qual outra 
pessoa tenha sido eleita Presidente, poderá ser eleita para o cargo de Presidente mais de uma vez. Mas esta 
emenda não se aplicará a qual quer pessoa no desempenho do cargo de Presidente na época em que esta emenda 
foi proposta pelo Congresso, e não poderá impedir qualquer pessoa, que seja Presidente, ou esteja 
desempenhando o cargo de Presidente, durante o período dentro do qual esta emenda entrar em vigor, de ser 
Presidente ou agir como Presidente durante o resto do período.  

Seção 2 

Este artigo não entrará em vigor enquanto não for ratificado, como emenda à Constituição, pela Legislatura de 
três quartos dos diversos Estados dentro de sete anos da data de sua apresentação aos Estados pelo Congresso.  

EMENDA XXIII  

Seção 1 

O Distrito que constitui a sede do Governo dos Estados Unidos indicará, da forma que o Congresso decidir:  

Um número de eleitores do Presidente e Vice-Presidente igual ao número total de Senadores e Deputados no 
Congresso, aos quais o Distrito teria direito se fosse um Estado, mas em nenhuma circunstância em maior 
número do que o Estado menos populoso; eles deverão constituir um acréscimo aos escolhidos pelos Estados, 
mas serão considerados, para a finalidade da eleição do Presidente e do Vice-Presidente, eleitores do colégio 
eleitoral indicado por um Estado; e deverão se reunir no Distrito e cumprir seus deveres conforme determina a 
décima-segunda emenda.  

Seção 2 

O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo.  

EMENDA XXIV  

Seção 1 

Não pode ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos ou qualquer dos Estados o direito dos cidadãos dos 
Estados Unidos de votar em qualquer eleição primária para Presidente ou Vice-Presidente, para os eleitores do 
colégio eleitoral do Presidente ou Vice-Presidente, ou para Senador ou Representante no Congresso, em razão de 
não haver pago qualquer imposto eleitoral, ou algum outro imposto.  

Seção 2 

O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo.  



EMENDA XXV  

Seção 1 

Em caso de destituição do Presidente do cargo, ou por sua morte ou renúncia, o Vice-Presidente será o 
Presidente.  

Seção 2 

Quando ocorrer a vacância do cargo de Vice-Presidente, o Presidente nomeará um Vice-Presidente, que deverá 
tomar posse após ser confirmado pela maioria de votos de ambas as Casas do Congresso.  

Seção 3 

Quando o Presidente transmitir ao Presidente pro tempore do Senado e ao Presidente da Câmara dos Deputados 
sua declaração por escrito de que se encontra impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo, e 
até que ele lhes transmita uma declaração em contrário, por escrito, tais poderes e deveres deverão ser exercidos 
pelo Vice-Presidente como Presidente Interino.  

Seção 4 

Quando o Vice-Presidente e a maioria dos principais funcionários dos departamentos executivos, ou de outro 
órgão como o Congresso possa por lei designar, transmitir ao Presidente pro tempore do Senado e ao Presidente 
da Câmara dos Deputados sua declaração por escrito de que o Presidente está impossibilitado de exercer os 
poderes e os deveres de seu cargo, o Vice-Presidente deverá assumir imediatamente os poderes e os deveres do 
cargo, como Presidente Interino.  

Conseqüentemente, quando o Presidente transmite ao Presidente pro tempore do Senado e ao Presidente da 
Câmara dos Deputados sua declaração por escrito de que não existe incapacidade, ele reassumirá os poderes e os 
deveres de seu cargo, a menos que o Vice-Presidente e a maioria dos principais funcionários do departamento 
executivo ou de outro órgão como o Congresso venha por lei designar, comunicar dentro de quatro dias ao 
Presidente pro tempore do Senado e ao Presidente da Câmara dos Representantes sua declaração por escrito de 
que o Presidente está impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo. Imediatamente o 
Congresso decidirá a respeito, reunindo-se dentro de 48 horas com esta finalidade, se não estiver em sessão. Se o 
Congresso, dentro de 21 dias após ter recebido a última declaração por escrito, ou, se o Congresso não estiver em 
sessão, dentro de 21 dias após o Congresso ser convocado, decidir por dois terços dos votos de ambas as Casas 
que o Presidente está impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo, o Vice-Presidente 
continuará a exercer os mesmos direitos e deveres como Presidente Interino; em caso contrário, o Presidente 
reassumirá os poderes e os deveres de seu cargo.  

EMENDA XXVI  

Seção 1 

O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos, de dezoito anos de idade ou mais, não será negado ou 
cerceado pelos Estados Unidos ou por qualquer dos Estados, por motivo de idade.  

Seção 2 

O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo.  

EMENDA XXVII  

Nenhuma lei alterando a compensação pelos serviços prestados por Senadores e Representantes terá efeito até 
que seja votada pelos Representantes.  

 

 



ANEXO C 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO (1789) 

 

Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, considerando que a 
ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e 
da corrupção dos Governos, resolveram expor em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados 
do Homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes 
lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres; a fim de que os atos do Poder legislativo e do Poder 
executivo, a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos, 
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à 
felicidade geral. 

Por consequência, a ASSEMBLEIA NACIONAL reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser 
Supremo, os seguintes direitos do Homem e do Cidadão: 

Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na 
utilidade comum. 

Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 
Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 

Artigo 3º- O princípio de toda a soberania reside essencialmente em a Nação. Nenhuma corporação, nenhum 
indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane expressamente. 

Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos 
direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o 
gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei. 

Artigo 5º- A Lei não proíbe senão as ações prejudiciais à sociedade. Tudo aquilo que não pode ser impedido, e 
ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. 

Artigo 6º- A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou 
através dos seus representantes, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger 
quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, 
lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e 
dos seus talentos. 

Artigo 7º- Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela Lei e de acordo com 
as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias 
devem ser castigados; mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da Lei deve obedecer 
imediatamente, senão torna-se culpado de resistência. 

Artigo 8º- A Lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido 
senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. 

Artigo 9º- Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se se julgar indispensável prendê-lo, 
todo o rigor não necessário à guarda da sua pessoa, deverá ser severamente reprimido pela Lei. 

Artigo 10º- Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a 
manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela Lei. 

Artigo 11º- A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do Homem; 
todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta 
liberdade nos termos previstos na Lei. 

Artigo 12º- A garantia dos direitos do Homem e do Cidadão carece de uma força pública; esta força é, pois, 
instituída para vantagem de todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. 

Artigo 13º- Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma 
contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. 



Artigo 14º- Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, a necessidade da 
contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a 
cobrança e a duração. 

Artigo 15º- A sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público pela sua administração. 

Artigo 16º- Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a 
separação dos poderes não tem Constituição. 

Artigo 17º- Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 
quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia 
indenização. 

 



ANEXO D 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS1 

10 de dezembro de 1948 

 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Preâmbulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que 
revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de 
falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem; 

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um regime de direito, para que o 
Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; 

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos 
fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro 
de uma liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das 
Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais; 

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena 
satisfação a tal compromisso: 

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a 
atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, 
tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses 
direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 
reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros 
como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

Artigo 1° 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

Artigo 2° 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem 
distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de 
origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita 
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade 
da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de 
soberania. 

Artigo 3° 

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

                                                             
1 Tradução oficial - UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS.  



Artigo 4° 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, 
são proibidos. 

Artigo 5° 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

Artigo 6° 

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade jurídica. 

Artigo 7° 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção 
igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação. 

Artigo 8° 

Toda a pessoa direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os 
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. 

Artigo 9° 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10° 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja eqüitativa e publicamente julgada por um 
tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação 
em matéria penal que contra ela seja deduzida. 

Artigo 11° 

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente 
provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam 
asseguradas. 

2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam ato 
delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do 
que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. 

Artigo 12° 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 
correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 
direito a proteção da lei. 

Artigo 13° 

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. 

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar 
ao seu país. 

Artigo 14° 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. 

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito 
comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 



Artigo 15° 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. 

Artigo 16° 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição 
alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm 
direitos iguais. 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. 

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. 

Artigo 17° 

1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 

Artigo 18° 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a 
liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, 
sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. 

Artigo 19° 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado 
pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por 
qualquer meio de expressão. 

Artigo 20° 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo 21° 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios, públicos do seu país, quer diretamente, 
quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. 

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se através de 
eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo 
processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. 

Artigo 22° 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a 
satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país. 



Artigo 23° 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições eqüitativas e satisfatórias de 
trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração eqüitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma 
existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de 
proteção social. 

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa 
dos seus interesses. 

Artigo 24° 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do 
trabalho e as férias periódicas pagas. 

Artigo 25° 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-
estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto 
aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da 
sua vontade. 

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social. 

Artigo 26° 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino 
elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 
mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a 
manutenção da paz. 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos. 

Artigo 27° 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 

2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, 
literária ou artística da sua autoria. 

Artigo 28° 

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar 
plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração. 

Artigo 29° 

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento 
da sua personalidade. 



No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas 
pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e  

2. liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 
numa sociedade democrática. 

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios 
das Nações Unidas. 

Artigo 30° 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, 
agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a 
destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. 

10 de dezembro de 1948. 

 



ANEXO E 

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS2 

16 de dezembro de 1966 

Preâmbulo 

Os Estados-partes no Presente Pacto,  

Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana, 

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ideal do ser humano 
livre, no gozo das liberdades civis e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado, a menos 
que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis e políticas, assim como de seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, 

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e 
efetivo dos direitos e das liberdades da pessoa humana, 

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para com a coletividade a que 
pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 

Acordam o seguinte: 

 

PARTE I 

Artigo 1º 

§1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu 
estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

§2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus 
recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no 
princípio do proveito mútuo e do Direito Internacional. Em caso algum poderá um povo ser privado de seus 
próprios meios de subsistência. 

§3. Os Estados-partes no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar 
territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e 
respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. 

 

PARTE II 

Artigo 2º 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a garantir a todos os indivíduos que se encontrem em 
seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, situação. 

                                                             
2 Adotado pela Resolução n. 2.200 A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 
1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 



§2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos 
no presente Pacto, os Estados-partes comprometem-se a tomar as providências necessárias, com sitas a adotá-las, 
levando em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do presente Pacto. 

§3. Os Estados-partes comprometem-se a: 

1. garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente Pacto hajam sido 
violados, possa dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas 
que agiam no exercício de funções oficiais; 

2. garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela competente 
autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista 
no ordenamento jurídico do Estado em questão e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; 

3. garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão que julgar procedente tal 
recurso. 

Artigo 3º 

Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de 
todos os direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto. 

Artigo 4º 

§1. Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os 
Estados-partes no presente Pacto podem adotar, na estrita medida em que a situação o exigir medidas que 
decorrem as obrigações decorrente do presente Pacto, desde que tais medias não sejam incompatíveis com as 
demais obrigações que lhes sejam impostas pelo Direito Internacional e não acarretem discriminação alguma 
apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. 

§2. A disposição precedente não autoriza qualquer derrogação dos artigos 6º. 7º, 8º (parágrafos 1º e 2º), 11, 15, 
16 e 18. 

§3. Os Estados-partes no presente Pacto que fizerem uso do direito de derrogação devem comunicar 
imediatamente aos outros Estados-partes no presente Pacto, por intermédio do Secretário Geral da organização 
das Nações Unidas, as disposições que tenham derrogado, bem como os motivos de tal derrogação. Os Estados-
partes deverão fazer uma nova comunicação igualmente por intermédio do Secretário Geral das Nações Unidas, 
na data em que terminar tal suspensão. 

Artigo 5º 

§1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo 
ou indivíduo qualquer direito de deixar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por 
objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto por ou impor-lhes limitações mais 
amplas do que aquelas nele previstas. 

§2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou 
vigentes em qualquer Estado-parte no presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, 
sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou nos reconheça em menos grau. 

 

PARTE III 

Artigo 6º 

§ 1. O direito à vida é inerente à pessoal humana. Este direito deverá ser protegido pela Leis. Ninguém poderá 
ser arbitrariamente privado de sua vida. 

§2. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de 
crimes mais graves, em conformidade coma legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não 
esteja em conflito com as disposições do presente Pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Repressão 



do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena em decorrência de uma sentença transitada em julgado e 
proferida por tribunal competente. 

§3. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente 
artigo autorizará qualquer Estado-parte no presente Pacto eximir-se, de modo algum, do cumprimento de 
qualquer das obrigações que tenham assumido, em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio. 

§4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a 
comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. 

§5. Uma pena de morte não poderá ser imposta em casos de crimes por pessoas menores de 18 anos, nem 
aplicada a mulheres em caso de gravidez. 

 §6. Não se poderá invocar disposição alguma de presente artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de 
morte por um Estado-parte no presente Pacto. 

Artigo 7º 

Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será 
proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas. 

Artigo 8º 

§1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, em todas as suas formas, 
ficam proibidos. 

§2. Ninguém poderá ser submetido à servidão. 

a) ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios; 

b) a alínea "a" do presente parágrafo não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos 
crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados, 
imposta por um tribunal competente; 

c) para os efeitos do presente parágrafo, não serão considerados "trabalhos forçados ou obrigatórios": 

1. qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea "b", normalmente exigido de um indivíduo que 
tenha sido encarcerado em cumprimento de decisão judicial ou que, tendo sido objeto de tal decisão, 
ache-se em liberdade condicional; 

2. qualquer serviço de caráter militar e, nos países em que se admite a ...menção por motivo de 
consciência, qualquer serviço nacional que a lei venha a exigir daqueles que se oponham ao serviço 
militar por motivo de consciência; 

3. qualquer serviço exigido em casos de emergência ou de calamidade que ameacem o bem-estar da 
comunidade; 

4. qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. 

Artigo 9º 

§1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado 
arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em 
conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. 

§2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da prisão e notificada, sem demora, das 
acusações formuladas contra ela. 

§3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à 
presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser 
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam 
julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que 



assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência e a todos os atos do processo, se necessário for, 
para a execução da sentença. 

§4. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade, por prisão ou encarceramento, terá o direito de recorrer a 
um tribunal para que este decida sobre a legalidade de seu encarceramento e ordene a soltura, caso a prisão tenha 
sido ilegal. 

§5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegal terá direito à reparação. 

Artigo 10 

§1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à 
pessoa humana. 

a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas 
e receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoas não condenadas. 

b) As pessoas jovens processadas deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. 

§2. O regime penitenciário consistirá em um tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e reabilitação 
moral dos prisioneiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento 
condizente com sua idade e condição jurídica. 

Artigo 11 

Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. 

Artigo 12 

§1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado terá o direito de nele livremente circular e 
escolher sua residência. 

§2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio país. 

§3. Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, a menos que estejam previstas em lei e 
no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, bem como os direitos e 
liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto. 

§4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país. 

Artigo 13 

Um estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte no presente Pacto só poderá dele ser 
expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei e, a menos que razões imperativas de 
segurança nacional a isso se oponham, terá a possibilidade de expor as razões que militem contra a sua expulsão 
e de ter seu caso reexaminado pelas autoridades competentes, ou por uma ou várias pessoas especialmente 
designadas pelas referidas autoridades, e de fazer-se representar com este objetivo. 

Artigo 14 

§1. Todas as pessoas são iguais perante os Tribunais e as Cortes de Justiça. Toda pessoa terá o direito de ser 
ouvida publicamente e com as devidas garantias por um Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação 
de seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte ou da 
totalidade de um julgamento, quer por motivo de moral pública, ordem pública ou de segurança nacional em uma 
sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada das partes o exija, quer na medida em que isto 
seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha a 
prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá 
tornar-se pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou o processo diga respeito a 
controvérsias matrimoniais ou à tutela de menores. 

§2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente 
comprovada sua culpa. 



§3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 

1. a ser informada, sem demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos 
motivos da acusação contra ela formulada; 

2. a dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a comunicar-se com defensor de 
sua escolha; 

3. a ser julgada sem dilações indevidas; 

4. a estar presente no julgamento e a defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua 
escolha; a ser informada, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo, e sempre que o 
interesse da justiça assim exija, a Ter um defensor designado ex officio gratuitamente, se não tiver 
meios para remunerá-lo; 

5. a interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter comparecimento e o interrogatório 
das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem as de acusação; 

6. a ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua empregada 
durante o julgamento; 

7. a não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. 

§4. O processo aplicável aos jovens que não sejam maiores nos termos da legislação penal levará em conta a 
idade dos mesmos e a importância de promover sua reintegração social. 

§5. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a 
uma instância superior, em conformidade com a lei. 

§6. Se uma sentença condenatória passada em julgado for posteriormente anulada ou quando um indulto for 
concedido, pela ocorrência ou descoberta de fatos novos que provem cabalmente a existência de erro judicial, a 
pessoa que sofreu a pena decorrente dessa condenação deverá ser indenizada, de acordo com a lei, a menos que 
fique provado que se lhe pode imputar, total ou parcialmente, e não-revelação do fato desconhecido em tempo 
útil. 

§7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por 
sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e com os procedimentos penais de cada país. 

Artigo 15 

§1. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não constituam delito de acordo com o direito 
nacional ou internacional, no momento em que foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave 
do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a 
imposição de pena mais leve, o delinqüente deverá dela beneficiar-se. 

§2. Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento ou a condenação de qualquer indivíduo por 
atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, eram considerados delituosos de acordo com os 
princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das nações. 

Artigo 16 

Toda pessoa terá o direito, em qualquer lugar, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. 

Artigo 17 

§1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. 

§2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. 

Artigo 18 



§1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esses direito implicará a 
liberdade de Ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou 
crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, 
de práticas e do ensino. 

§2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de Ter ou de adotar 
uma religião ou crença de sua escolha. 

§3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita a penas às limitações previstas em lei e 
que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 
liberdades das demais pessoas. 

§4. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais - e, quando for o caso, 
dos tutores legais – de assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções. 

Artigo 19 

§1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

§2. Toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão; esses direito incluirá a liberdade de procurar, receber e 
difundir informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

§3. O exercício de direito previsto no § 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. 
Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas 
em lei e que se façam necessárias para: 

1. assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

2. proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. 

Artigo 20 

§1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. 

§2. Será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à 
discriminação, à hostilidade ou à violência. 

Artigo 21 

O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições 
previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional, 
da segurança ou ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 
demais pessoas. 

Artigo 22 

§1. Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, inclusive o direito de constituir sindicatos e de a 
eles filiar-se, para proteção de seus interesses. 

§2. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em 
uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. O presente artigo não 
impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos por membros das forças armadas e da 
polícia. 

§3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados-partes na Convenção de 1948 da 
Organização Internacional do trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a 
adotar medidas legislativas que restrinjam – ou a aplicar a lei de maneira a restringir – as garantias previstas na 
referida Convenção. 

Artigo 23 



§1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e 
pelo Estado. 

§2. Será reconhecido o direito do homem e da mulher de, em idade núbil, contrair casamento e constituir família. 

§3. Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e pleno dos futuros esposos. 

§4. Os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de 
direitos e responsabilidades dos esposos quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. 
Em caso de dissolução, deverão adotar-se as disposições que assegurem a proteção necessárias para os filhos. 

Artigo 24 

§1. Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem 
nacional ou social, situação econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor 
requer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. 

§2. Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá receber um nome. 

§3. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade. 

Artigo 25 

Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 
2º e sem restrições infundadas: 

1. de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente 
escolhidos; 

2. de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e 
por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; 

3. de Ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 

Artigo 26 

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a igual proteção da lei. A este 
respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e 
eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 

Artigo 27 

Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias 
não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida 
cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. 

 



PARTE IV 

 

Artigo 28 

§1. Constituir-se-á um Comitê de Direitos Humanos (doravante denominado "Comitê" no presente Pacto). O 
Comitê será composto de dezoito membros e desempenhará as funções descritas adiante. 

§2. O Comitê será integrado por nacionais dos Estados-partes no presente Pacto, os quais deverão ser pessoas de 
elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em 
consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. 

§3. Os membros do Comitê serão eleitos e exercerão suas funções a título pessoal. 

Artigo 29 

§1. Os membros do Comitê serão eleitos em votação secreta dentre uma lista de pessoas que preencham os 
requisitos previstos no artigo 28 e indicadas, com esse objetivo, pelos Estados-partes no presente Pacto. 

§2. Cada Estado-parte no presente Pacto poderá indicar duas pessoas. Essas pessoas deverão ser nacionais do 
Estado que as indicou. 

§3. A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma vez. 

Artigo 30 

§1. A primeira eleição realizar-se-á no máximo seis meses após a data da entrada em vigor do presente Pacto. 

§2. Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição do Comitê, e desde que não seja uma eleição para 
preencher uma vaga declarada nos termos do artigo 34, o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas 
convidará, por escrito, os Estados-partes no presente Pacto a indicar, no prazo de três meses, os candidatos a 
membro do Comitê. 

§3. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética de todos os 
candidatos assim designados, mencionando os Estados-partes que os tiverem indicado, e a comunicará aos 
Estados-partes no presente Pacto, no máximo um mês antes da data de cada eleição. 

§4. Os membros do Comitê serão eleitos em reuniões dos Estados-partes convocadas pelo Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas na sede da Organização. 

Nessas reuniões, em que o quorum será estabelecido por dois terços dos Estados-partes no presente Pacto, serão 
eleitos membros do Comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos 
dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. 

Artigo 31 

§1. O Comitê não poderá Ter mais de um nacional de um mesmo Estado. 

§2. Nas eleições do Comitê, levar-se-ão em consideração uma distribuição geográfica eqüitativa e uma 
representação das diversas formas da civilização, bem como dos principais sistemas jurídicos. 

Artigo 32 

§1. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. Poderão, caso suas candidaturas 
sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos na primeira 
eleição expirará ao final de dois anos; imediatamente após a primeira eleição, o presidente da reunião a que se 
refere o parágrafo 4º do artigo 30 indicará, por sorteio, os nomes desses nove membros. 

§2. Ao expirar o mandato dos membros, as eleições se realizarão de acordo com o disposto nos artigos 
precedentes desta parte do presente Pacto. 

Artigo 33 



§1. Se, na opinião unânime dos demais membros, um membro do Comitê deixar de desempenhar suas funções 
por motivos distintos de uma ausência temporária, o Presidente comunicará tal fato ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar que ocupava o referido membro. 

§2. Em caso de morte ou renúncia de um membro do Comitê, o Presidente comunicará imediatamente tal fato ao 
Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar desde a data da morte ou 
daquela em que a renúncia passe a produzir efeitos. 

Artigo 34 

§1. Quando um cargo for declarado vago nos termos do artigo 33 e o mandato do membro a ser substituído não 
expirar no prazo de seis meses a contar da data em que tenha sido declarada a vaga, o Secretário Geral das 
Nações Unidas comunicará tal fato aos Estados-partes no presente Pacto, que poderão, no prazo de dois meses, 
indicar candidatos, em conformidade com o artigo 29, para preencher a vaga. 

§2. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética dos 
candidatos assim designados e a comunicará aos Estados-partes no presente Pacto. A eleição destinada a 
preencher tal vaga será realizada nos termos das disposições pertinentes desta parte do presente Pacto. 

§3. Qualquer membro do Comitê eleito para preencher a vaga em conformidade com o artigo 33 fará parte do 
Comitê durante o restante do mandato do membro que deixar vago o lugar do Comitê, nos termos do referido 
artigo. 

Artigo 35 

Os membros do Comitê receberão, com a aprovação da Assembléia Geral das Nações Unidas, honorários 
provenientes de recur4sos da Organização das Nações Unidas, nas condições fixadas, considerando-se a 
importância das funções do Comitê, pela Assembléia Geral. 

Artigo 36 

O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas colocará à disposição do Comitê o pessoal e os serviços 
necessários ao desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas em virtude do presente Pacto. 

Artigo 37 

§ 1. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas convocará os Membros do Comitê para a primeira 
reunião, a realizar-se na sede da Organização. 

§2. Após a primeira reunião, o Comitê deverá reunir-se em todas as ocasiões previstas em suas regras de 
procedimento. 

§3. As reuniões do Comitê serão realizadas normalmente na sede da Organização das Nações Unidas ou no 
Escritório das Nações Unidas em Genebra. 

Artigo 38 

Todo membro do Comitê deverá, antes de iniciar suas funções, assumir, em sessão pública, o compromisso 
solene de que desempenhará suas funções imparcial e conscientemente. 

Artigo 39 

§1. O Comitê elegerá sua Mesa para um período de dois anos. Os membros da Mesa poderão ser reeleitos. 

§2. O próprio Comitê estabelecerá suas regras de procedimento; estas, contudo, deverão conter, entre outras, as 
seguintes disposições: 

1. o quorum será de doze membros; 

2. as decisões do Comitê serão tomadas por maioria dos votos dos membros presentes. 

Artigo 40 



§1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a submeter relatórios sobre as medidas por eles 
adotadas para tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre o progresso alcançado no gozo 
desses direitos: 

1. dentro do prazo de um ano, a contar do início da vigência do presente Pacto nos Estados-partes 
interessados; 

2. a partir de então, sempre que o Comitê vier a solicitar. 

§2. Todos os relatórios serão submetidos ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, que os 
encaminhará, para exame, ao Comitê. Os relatórios deverão sublinhar, caso existam, os fatores e as dificuldades 
que prejudiquem a implementação do presente Pacto. 

§3. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas poderá, após consulta ao Comitê, encaminhar às 
agências especializadas cópias das partes dos relatórios que digam respeito à sua esfera de competência. 

§4. O Comitê estudará os relatórios apresentados pelos Estados-partes no presente Pacto e transmitirá aos 
Estados-partes seu próprio relatório, bem como os comentários geris que julgar oportunos. O Comitê poderá 
igualmente transmitir ao Conselho Econômico e Social os referidos comentários, bem como cópias dos relatórios 
que houver recebido dos Estados-partes no presente Pacto. 

§5. Os Estados-partes no presente Pacto poderão submeter ao Comitê as observações que desejarem formular 
relativamente aos comentários feitos nos termos do parágrafo 4º do presente artigo. 

Artigo 41 

§1. Com base no presente artigo, todo Estado-parte no presente Pacto poderá declarar, a qualquer momento, que 
reconhece a competência do Comitê para receber e examinar as comunicações em que um Estado-parte alegue 
que outro Estado-parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe o presente Pacto. As referidas 
comunicações só serão recebidas e examinadas nos termos do presente artigo no caso de serem apresentadas por 
um Estado-parte que houver feito uma declaração em que reconheça, com relação a si próprio, a competência do 
Comitê. O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado-parte que não houver feito uma 
declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude do presente artigo estarão sujeitas ao 
procedimento que segue: 

1. Se um Estado-parte no presente Pacto considerar que outro Estado-parte não vem cumprindo as 
disposições do presente Pacto poderá, mediante comunicação escrita, levar a questão ao conhecimento 
desse Estado-parte. Dentro do prazo de três meses, a contar da data do recebimento da comunicação, o 
Estado destinatário fornecerá ao Estado que enviou a comunicação explicações e quaisquer outras 
declarações por escrito que esclareçam a questão, as quais deverão fazer referência, até onde seja 
possível e pertinente, aos procedimentos nacionais e aos recursos jurídicos adotados, em trâmite ou 
disponíveis sobre a questão; 

2. Se dentro do prazo de seis meses, a contar da data do recebimento da comunicação original pelo Estado 
destinatário, a questão não estiver dirimida satisfatoriamente para ambos os Estados-partes interessados, 
tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao Comitê, mediante notificação endereçada ao 
Comitê ou ao outro Estado interessado; 

3. O Comitê tratará de todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente artigo, somente após 
ter-se assegurado de que todos os recursos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados, em 
conformidade com os princípios do Direito Internacional geralmente reconhecidos. Não se aplicará essa 
regra quando a aplicação dos mencionados recursos prolongar-se injustificadamente; 

4. O Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações previstas no 
presente artigo;  

5.  Sem prejuízo das disposições da alínea "c", o Comitê colocará seus bons ofícios à disposição dos 
Estados-partes interessados, no intuito de alcançar uma solução amistosa para a questão, baseada no 
respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos no presente Pacto; 



6. Em todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente artigo, o Comitê poderá solicitar aos 
Estados-partes interessados, a que se faz referência na alínea "b", que lhe forneçam quaisquer 
informações pertinentes; 

7. os Estados-partes interessados, a que se faz referência na alínea "b", terão o direito de fazer-se 
representar, quando as questões forem examinadas no Comitê, e de apresentar suas observações 
verbalmente e/ou por escrito; 

8. O Comitê, dentro dos doze meses seguintes à data do recebimento da notificação mencionada na alínea 
"b", apresentará relatório em que:  

9. se houver sido alcançada uma solução nos termos da alínea "e", o Comitê restringir-se-á, em seu 
relatório, a uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada; 

10. se não houver sido alcançada solução alguma nos termos da alínea "e", o Comitê restringir-se-á, em seu 
relatório, a uma breve exposição dos fatos; serão anexados ao relatório o texto das observações escritas 
e das atas das observações orais apresentadas pelos Estados-partes interessados. 

Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados-partes interessados. 

§2. As disposições do presente artigo entrarão em vigor a partir do momento em eu dez Estados-partes no 
presente Pacto houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo 1º deste artigo. As referidas declarações 
serão depositadas pelos Estados-partes junto ao Secretário Geral da Organização da Nações Unidas, que enviará 
cópia das mesmas aos demais Estados-partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento, 
mediante notificação endereçada ao Secretário Geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer 
questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste artigo; em virtude do 
presente artigo, não se receberá qualquer nova comunicação de um Estado-parte, quando o Secretário Geral 
houver recebido a notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o Estado-parte interessado haja feito 
uma nova declaração. 

Artigo 42 

§1: 

a) Se uma questão submetida ao Comitê, nos termos do artigo 41, não estiver dirimida satisfatoriamente para os 
Estados-partes interessados, o Comitê poderá, com o consentimento prévio dos Estados-partes interessados, 
constituir uma Comissão de Conciliação ad hoc (doravante denominada "a Comissão"). A Comissão colocará 
seus bons ofícios à disposição dos Estados-partes interessados, no intuito de se alcança uma solução amistosa 
para a questão baseada no respeito aos presente Pacto. 

b) A Comissão será composta por cinco membros designados com o consentimento dos Estados-partes 
interessados. Se os Estados-partes interessados não chegarem a um acordo a respeito da totalidade ou de parte da 
composição da Comissão dentro do prazo de três meses, os membros da Comissão em relação aos quais não se 
chegou a um acordo serão eleitos pelo Comitê, entre os seus próprios membros, em votação secreta e por maioria 
de dois terços dos membros do Comitê. 

§2. Os membros da Comissão exercerão suas funções a título pessoal. Não poderão ser nacionais dos Estados 
interessados, nem do Estado que não seja Parte no presente Pacto, nem de um Estado-parte que não tenha feito a 
declaração prevista pelo artigo 41. 

§3. A própria Comissão elegerá seu Presidente e estabelecerá suas regras de procedimento. 

§4. As reuniões da Comissão serão realizadas normalmente na sede da Organização das Nações Unidas ou no 
Escritório das Nações Unidas em Genebra. Entretanto, poderão realizar-se em qualquer outro lugar apropriado 
que a Comissão determinar, após a consulta ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas e aos 
Estados-partes interessados. 

§5. O Secretariado referido no artigo 36 também prestará serviços às comissões designadas em virtude do 
presente artigo. 

§6. As informações obtidas pelo Comitê serão colocadas à disposição da Comissão, a qual poderá solicitar aos 
Estados-partes interessados que lhe forneçam qualquer outra informação pertinente. 



§7. Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, mas, em qualquer caso, no prazo de não mais que 
doze meses após dela ter tomado conhecimento, a Comissão apresentará um relatório ao Presidente do Comitê, 
que o encaminhará aos Estados-partes interessados: 

1. se a Comissão não puder terminar o exame da questão, restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve 
exposição sobre o estágio em que se encontra o exame da questão; 

2. se houver sido alcançada uma solução amistosa para a questão, baseada no respeito dos direitos 
humanos reconhecidos no presente Pacto, a Comissão restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve 
exposição dos fatos e da solução alcançada; 

3. se não houver sido alcançada solução nos termos da alínea "b", a Comissão incluirá no relatório suas 
conclusões sobre os fatos relativos à questão debatida entre os Estados-partes interessados, assim como 
sua opinião sobre a possibilidade de solução amistosa para a questão; o relatório incluirá as observações 
escritas e as atas das observações orais feitas pelos Estados-partes interessados; 

4. se o relatório da Comissão for apresentado nos termos da alínea "c", os Estados-partes interessados 
comunicarão, no prazo de três meses a contar da data do recebimento do relatório, ao Presidente do 
Comitê, se aceitam ou não os termos do relatório da Comissão. 

§8. As disposições do presente artigo não prejudicarão as atribuições do Comitê previstas no artigo 41. 

§9. Todas as despesas dos membros da Comissão serão repartida eqüitativamente entre os Estados-partes 
interessados, com base em estimativas a serem estabelecidas pelo Secretário Geral da Organização das Nações 
Unidas. 

§10. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas poderá, caso seja necessário, pagar as despesas dos 
membros da Comissão antes que sejam 

reembolsadas pelos Estados-partes interessados, em conformidade com o parágrafo 

9 do presente artigo. 

Artigo 43 

Os membros do Comitê e os membros da Comissão de reconciliação ad hoc que forem designados nos termos do 
artigo 42, terão direito às facilidades, privilégios e imunidades que se concedem aos peritos em desempenho de 
missões para a Organização das Nações Unidas, em conformidade com as seções pertinentes da Convenção 
sobre Privilégios e imunidades das Nações Unidas. 

Artigo 44 

As disposições relativas à implementação do presente Pacto aplicar-se-ão sem prejuízo dos procedimentos 
instituídos em matéria de direitos humanos pelos – ou em virtude dos mesmos – instrumentos constitutivos e 
pelas Convenções da Organização das Nações Unidas e das agências especializadas, e não impedirão que os 
Estados-partes venham a recorrer a outros procedimentos para a solução das controvérsias, em conformidade 
com os acordos internacionais gerais ou especiais vigentes entre eles. 

Artigo 45 

O Comitê submeterá à Assembléia Geral, por intermédio do Conselho Econômico e Social, um relatório sobre 
suas atividades. 

 

PARTE V 

 

Artigo 46 

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em detrimento das disposições da Carta das 
Nações Unidas ou das constituições das agências especializadas, as quais definem as responsabilidade 



respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e das agências especializadas relativamente 
às matérias tratadas no presente Pacto. 

Artigo 47 

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os 
povos de desfrutar e utilizara livremente suas riquezas e seus recursos naturais. 

 

PARTE VI 

 

Artigo 48 

§1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os dos membros da Organização das Nações Unidas ou 
membros de qualquer de suas agências especializadas, de todos Estado-parte no Estatuto da Corte Internacional 
de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado pela Assembléia Geral das Nações Unidas a tornar-se 
Parte no presente Pacto. 

§2. O presente Pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao 
Secretário Geral da Organização das Nações Unidas. 

§3. O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1º do presente 
artigo. 

§4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas. 

§5. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas informará todos os Estados que hajam assinado o 
presente Pacto, ou a ele aderido, do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão. 

Artigo 49 

§1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, junto ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão. 

§2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a ele aderir após o depósito do trigésimo quinto 
instrumento de ratificação ou adesão, o presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, pelo 
Estado em questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão. 

Artigo 50 

Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer limitação ou exceção, a todas as unidades 
constitutivas dos Estados federativos. 

Artigo 51 

§1. Qualquer Estado-parte no presente Pacto poderá propor emendas e depositá-las junto ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas. O Secretário Geral comunicará todas as propostas de emendas aos Estados-
partes no presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se desejam que se convoque uma conferência dos 
Estados-partes destinada a examinar as propostas e submetê-las a votação. Se pelo menos um terço dos Estados-
partes se manifestar a favor da referida convocação, o Secretário Geral convocará a conferência sob os auspícios 
da Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados-partes presentes e 
votantes na conferência será submetida à aprovação da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

§2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceitas, em 
conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois terços dos Estados-
partes no pressente Pacto. 

§3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os Estados-partes que as aceitaram, ao passo que 
os demais Estados-partes permanecem obrigados pelas disposições do presente Pacto e pelas emendas anteriores 
por eles aceitas. 



Artigo 52 

Independentemente das notificações previstas nos parágrafo 5º do artigo 48, Secretário Geral da Organização das 
Nações Unidas comunicará a todos os Estados mencionados no parágrafo 1º do referido artigo: 

1. As assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com o artigo 48; 

2. A data da entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo 49, e a data de entrada em vigor de quaisquer 
emendas, nos termos do artigo 51. 

Artigo 53 

§1. O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será 
depositado nos arquivos da Organização das Nações Unidas. 

§2. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias autenticadas do presente Pacto a 
todos os Estados mencionados no artigo 48. 

 

 

 



ANEXO F 

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS3 

16 de dezembro de 1966 

Preâmbulo 

Os Estados Membros no presente Pacto, Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na 
Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos 
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana, Reconhecendo que, em 
conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, liberto do temor e 
da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos, Considerando que a Carta 
das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das 
liberdades da pessoa humana, Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e 
para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto,  

Acordam o seguinte: 

 

PARTE I 

 

Artigo 1º 

§ 1. Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu 
estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

§2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus 
recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no 
princípio do proveito mútuo e do Direito Internacional. Em caso algum poderá um povo ser privado de seus 
próprios meios de subsistência. 

§3. Os Estados Membros no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar 
territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e 
respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. 

 

PARTE II 

 

Artigo 2º 

§1. Cada Estado Membro no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como 
pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de 
seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. 

§2. Os Estados Membros no presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados se 
exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 

                                                             
3 Adotada pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 
1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 



§3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos humanos e a situação 
econômica nacional, poderão determinar em que medida garantirão os direitos econômicos reconhecidos no 
presente Pacto àqueles que não sejam seus nacionais. 

Artigo 3º 

Os Estados Membros no presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo 
dos direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no presente Pacto. 

Artigo 4º 

Os Estados Membros no presente Pacto reconhecem que, no exercício dos direitos assegurados em conformidade 
com o presente Pacto pelo Estado, este poderá submeter tais direitos unicamente às limitações estabelecidas em 
lei, somente na medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente com o objetivo de favorecer 
o bem-estar geral em uma sociedade democrática. 

Artigo 5º 

§1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, 
grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que 
tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes limitações 
mais amplas do que aquelas nele previstas. 

§2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou 
vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o 
presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. 

 

PARTE III 

Artigo 6º 

§1. Os Estados Membros no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de Ter a possibilidade de ganhar 
a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar 
esse direito. 

§2. As medidas que cada Estados Membros no presente Pacto tomará, a fim de assegurar o pleno exercício desse 
direito, deverão incluir a orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas 
técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno 
emprego produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas 
fundamentais. 

Artigo 7º 

Os Estados Membros no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho 
justas e favoráveis, que assegurem especialmente: 

1. 1.Uma remuneração que proporcione. no mínimo, a todos os trabalhadores: 

2. Um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; 
em particular, as mulheres deverão Ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos 
homens e perceber a mesma remuneração que eles, por trabalho igual; 

3. Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as disposições do presente 
Pacto; 

4. Condições de trabalho seguras e higiênicas; 

5. Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à categoria superior que lhes 
corresponda, sem outras considerações que as de tempo, de trabalho e de capacidade; 



6. O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim 
como a remuneração dos feriados. 

Artigo 8º 

§1. Os Estados Membros no presente Pacto comprometem-se a garantir: 

1. O direito de toda pessoa de fundar com outras sindicatos e de filiar-se ao sindicato de sua escolha, 
sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, com o objetivo de promover e de 
proteger seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das 
restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da 
segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias; 

2. O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas de formar 
organizações sindicais internacionais ou de filiar-se às mesmas; 

1. 3.O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer limitações além 
daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da 
segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades das demais 
pessoas; 

3. O direito de greve, exercido em conformidade com as leis de cada país. 

§2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos pelos membros 
das forças armadas, da polícia ou da administração pública. 

§3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados Membros na Convenção de 1948 da 
Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a 
adotar medidas legislativas que restrinjam – ou a aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na 
referida Convenção. 

Artigo 9º 

Os Estados Membros no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao 
seguro social. 

Artigo 10º 

Os Estados Membros no presente Pacto reconhecem que: 

1. Deve-se conceder à família, eu é o núcleo natural e fundamental da sociedade, a mais ampla proteção e 
assistência possíveis, especialmente para a sua constituição e enquanto ela for responsável pela criação 
e educação dos filhos. O matrimônio deve ser contraído com o livre consentimento dos futuros 
cônjuges. 

2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. 
Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença 
acompanhada de benefícios previdenciários adequados. 

3. Deve-se adotar medidas especiais de proteção e assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, 
sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Deve-se proteger as crianças e 
adolescentes contra a exploração econômica e social. O emprego de crianças e adolescentes, em 
trabalho que lhes seja nocivo à moral e à saúde, ou que lhes faça correr perigo de vida, ou ainda que 
lhes venha prejudicar o desenvolvimento normal, será punido por lei. Os Estados devem também 
estabelecer limites de idade, sob os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão-
de-obra infantil. 

Artigo 11 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para 
si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma 
melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medida apropriadas para assegurar a 



consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional 
fundada no livre consentimento. 

§2. Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida 
contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas 
concretos, que se façam necessários para: 

1. Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena 
utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e 
pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a 
utilização mais eficazes dos recursos naturais. 

2. Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, 
levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros 
alimentícios. 

 

Artigo 12 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível 
de saúde física e mental. 

§2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno 
exercício desse direito, incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: 

1. A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das 
crianças. 

2. A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. 

3. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta 
contra essas doenças. 

4. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de 
enfermidade. 

Artigo 13 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a 
educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá 
capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

§2. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse 
direito:  

1. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. 

2. A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e 
profissional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, 
principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito. 

3. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de 
cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino 
gratuito. 

4. Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas não 
receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação primária. 



5. Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de 
ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as 
condições materiais do corpo docente. 

6. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o 
caso, dos tutores legais, de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades 
públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de 
fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas 
próprias convicções. 

7. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser interpretada no sentido de restringir a liberdade 
de indivíduos e de entidades de criar e dirigir instituições de ensino, desde que respeitados os princípios 
enunciados no parágrafo 1º do presente artigo e que essas instituições observem os padrões mínimos 
prescritos pelo Estado. 

Artigo 14 

Todo Estados-partes no presente Pacto que, no momento em que se tornar Parte, ainda não tenha garantido em 
seu próprio território ou território sob a sua jurisdição a obrigatoriedade ou a gratuidade da educação primária, se 
compromete a elaborar e a adotar, dentro de um prazo de dois anos, um plano de ação detalhado destinado à 
implementação progressiva, dentro de um número razoável de anos estabelecido no próprio plano, do princípio 
da educação primária obrigatória e gratuita para todos. 

Artigo 15 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de: 

1. Participar da vida cultural; 

2. Desfrutar o progresso científico e suas aplicações; 

3. Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, 
literária ou artística de que seja autor. 

§2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno 
exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e 
da cultura. 

§3. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa 
científica e à atividade criadora. 

§4. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do 
desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura. 

 



PARTE IV 

Artigo 16  

§1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com as disposições da presente 
parte do Pacto, relatórios sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso realizado, com o objetivo de 
assegurar a observância dos direitos reconhecidos no Pacto. 

a) Todos os relatórios deverão ser encaminhados ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, o 
qual enviará cópias dos mesmos ao Conselho Econômico e Social, para exame de acordo com as 
disposições do presente Pacto. 

b) O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará também às agências especializadas 
cópias dos relatórios – ou de todas as partes pertinentes dos mesmos – enviados pelos Estados-partes no 
presente Pacto que sejam igualmente membros das referidas agências especializadas, na medida em que 
os relatórios, ou parte deles, guardem relação com questões que sejam da competência de tais agências, 
nos termos de seus respectivo instrumentos constitutivos. 

Artigo 17 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto apresentarão seus relatórios por etapas, segundo um programa a ser 
estabelecido pelo Conselho Econômico e Social, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do 
presente Pacto, após consulta aos Estados-partes e às agências especializadas interessadas. 

§2. Os relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que prejudiquem o pleno cumprimento das 
obrigações previstas no presente Pacto. 

§3. Caso as informações pertinentes já tenham sido encaminhadas à Organização das Nações Unidas ou a uma 
agência especializada por um Estados Membros, não será necessário reproduzir as referidas informações, sendo 
suficiente uma referência precisa às mesmas. 

Artigo 18 

Em virtude das responsabilidades que lhes são conferidas pela Carta das Nações Unidas no domínio dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, o Conselho Econômico e Social poderá concluir acordos com as 
agências especializadas sobre a apresentação, por estas, de relatórios relativos aos progressos realizados quanto 
ao cumprimento das disposições do presente Pacto que correspondam ao seu campo de atividades. Os relatórios 
poderão incluir dados sobre as decisões e recomendações, referentes ao cumprimento das disposições do 
presente Pacto, adotadas pelos órgãos competentes das agências especializadas. 

Artigo 19 

O Conselho Econômico e Social poderá encaminhar à Comissão de Direitos Humanos, para fins de estudo e de 
recomendação de ordem geral, ou para informação, caso julgue apropriado, os relatórios concernentes aos 
direitos humanos que apresentarem os Estados, nos termos dos artigos 16 e 17, e aqueles concernentes aos 
direitos humanos que apresentarem as agências especializadas, nos termos do artigo 18. 

Artigo 20 

Os Estados-partes no presente Pacto e as agências especializadas interessadas poderão encaminhar ao Conselho 
Econômico e Social comentários sobre qualquer recomendação de ordem geral, feita em virtude do artigo 19, ou 
sobre qualquer referência a uma recomendação de ordem geral que venha a constar de relatório da Comissão de 
Direitos Humanos ou de qualquer documento mencionado no referido relatório. 

Artigo 21 

O Conselho Econômico e Social poderá apresentar ocasionalmente à Assembléia Geral relatórios que contenham 
recomendações de caráter geral, bem como resumo das informações recebidas dos Estados-partes no presente 
Pacto e das agências especializadas, sobre as medidas adotadas e o progresso realizado com a finalidade de 
assegurar a observância geral dos direitos reconhecidos no presente Pacto. 

Artigo 22 



O Conselho Econômico e Social poderá levar ao conhecimento de outros órgãos da Organização das Nações 
Unidas, de seus órgãos subsidiários e das agências especializadas interessadas, às quais incumba a prestação de 
assistência técnica, quaisquer questões suscitadas nos relatórios mencionados nesta parte do presente Pacto, que 
possam ajudar essas entidades a pronunciar-se, cada uma dentro de sua esfera de competência, sobre a 
conveniência de medidas internacionais que possam contribuir para a implementação efetiva e progressiva do 
presente Pacto. 

Artigo 23 

Os Estados-partes no presente Pacto concordam em que as medidas de ordem internacional, destinadas a tornar 
efetivos os direitos reconhecidos no referido Pacto, incluem, sobretudo, a conclusão de convenções, a adoção de 
recomendações, a prestação de assistência técnica e a organização, em conjunto com os governos interessados, e 
no intuito de efetuar consultas e realizar estudos, de reuniões regionais e de reuniões técnicas. 

Artigo 24 

Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada em detrimento das disposições da Carta das 
Nações Unidas ou das constituições das agências especializadas, as quais definem as responsabilidades 
respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e agências especializadas, relativamente às 
matérias tratadas no presente Pacto. 

Artigo 25 

Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os 
povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. 

 

PARTE V 

 

Artigo 26 

§1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas 
ou membros de qualquer de suas agências especializadas, de todo Estado Membro no Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas a tornar-se Parte no presente Pacto. 

§2. O presente Pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao 
Secretário Geral da Organização das Nações Unidas. 

§3. O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1º do presente 
artigo.  

§4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas. 

§5. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas informará a todos os Estados que hajam assinado o 
presente Pacto, ou a ele aderido, do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão. 

Artigo 27 

§1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, junto ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas, do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão. 

§2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a ele aderir após o depósito do trigésimo quinto 
instrumento de ratificação ou adesão, o presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, pelo 
Estado em questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão. 

Artigo 28 

Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer limitação ou exceção, a todas as unidades 
constitutivas dos Estados federativos. 



 

Artigo 29 

§1. Qualquer Estado Membro no presente Pacto poderá propor emendas e depositá-las junto ao Secretário Geral 
da Organização das Nações Unidas. O Secretário Geral comunicará todas as propostas de emendas aos Estados-
partes no presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se desejarem que se convoque uma conferência dos 
Estados-partes, destinada a examinar as propostas e submetê-las a votação. Se pelo menos um terço dos Estados-
partes se manifestar a favor da referida convocação, o Secretário Geral convocará a conferência sob os auspícios 
da Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados-partes presentes e 
votantes na conferência será submetida à aprovação da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

§2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceitas, em 
conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois terços dos Estados-
partes no presente Pacto. 

§3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os Estados-partes que as aceitaram, ao passo que 
os demais Estados-partes permanecem obrigados pelas disposições do presente Pacto e pelas emendas anteriores 
por eles aceitas. 

Artigo 30 

Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5º do artigo 26, o Secretário Geral da Organização 
das Nações Unidas comunicará a todos os Estados mencionados no §1 do referido artigo: 

1. As assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com o artigo 26; 

2. A data da entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo 27, e a data de entrada em vigor de quaisquer 
emendas, nos termos do artigo 29. 

Artigo 31 

§1. O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será 
depositado nos arquivos da Organização das Nações Unidas. 

§2. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias autenticadas do presente Pacto a 
todos os Estados mencionados no artigo 26. 

 



ANEXO G 

CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969)4 

(PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA) 

  

PREÂMBULO 

Os Estados Americanos signatários da presente Convenção, 

Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um 
regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais; 

Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de 
determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que 
justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o 
direito interno dos Estados americanos; 

Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e 
que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como 
regional; 

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do 
ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar 
dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos; e  

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a 
incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre os direitos econômicos, sociais e 
educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, 
competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria; 

Convieram no seguinte:  

PARTE I - DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS 

Capítulo I - ENUMERAÇÃO DOS DEVERES 

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a 
garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, 
por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional 
ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 

2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 

Artigo 2º - Dever de adotar disposições de direito interno 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas 
constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 

                                                             
4 Adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San 
José de Costa Rica, em 22.11.1969 - ratificada pelo Brasil em 25.09.1992.  



Capítulo II - DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

Artigo 3º - Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. 

Artigo 4º - Direito à vida 

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, 
desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, 
em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, 
promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não 
se aplique atualmente. 

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com 
delitos políticos. 

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito 
anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. 

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem 
ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de 
decisão ante a autoridade competente. 

Artigo 5º - Direito à integridade pessoal 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa 
privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 

3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser 
submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. 

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal 
especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento. 

6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos 
condenados. 

Artigo 6º - Proibição da escravidão e da servidão 

1. Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou servidão e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de 
mulheres são proibidos em todas as suas formas. 

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, 
para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser 
interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O 
trabalho forçado não deve afetar a dignidade, nem a capacidade física e intelectual do recluso. 

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo: 

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução 
formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a 
vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à 
disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado; 



b) serviço militar e, nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço nacional 
que a lei estabelecer em lugar daquele; 

c) o serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que ameacem a existência ou o bem-estar da 
comunidade; 

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. 

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas 
pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 

3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada, sem demora, da acusação 
ou das acusações formuladas contra ela. 

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de 
ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 
que assegurem o seu comparecimento em juízo. 

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este 
decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção 
forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua 
liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de 
tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa 
ou por outra pessoa. 

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária 
competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 

Artigo 8º - Garantias judiciais 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz 
ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente 
comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 
mínimas: 

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não 
fale a língua do juízo ou tribunal; 

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; 

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de 
comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;  

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo 
a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido 
pela lei; 

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como 
testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; 



g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e 

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 

4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos 
mesmos fatos. 

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. 

Artigo 9º - Princípio da legalidade e da retroatividade 

Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam 
delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no 
momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais 
leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se. 

Artigo 10 - Direito à indenização 

Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença 
transitada em julgado, por erro judiciário. 

Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.  

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

Artigo 12 - Liberdade de consciência e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar 
sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e 
divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião 
ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações previstas 
em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos 
e as liberdades das demais pessoas. 

4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e 
moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de 
procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 
assegurar: 

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 



3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles 
oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de idéias e opiniões. 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a 
eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

Artigo 14 - Direito de retificação ou resposta 

1. Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão 
legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. 

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver 
incorrido. 

3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de 
rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável, que não seja protegida por imunidades, nem goze de foro 
especial. 

Artigo 15 - Direito de reunião 

É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício desse direito só pode estar sujeito às 
restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança 
nacional, da segurança ou ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 
liberdades das demais pessoas. 

Artigo 16 - Liberdade de associação 

1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, 
econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. 

2. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em 
uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.  

3. O presente artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de 
associação, aos membros das forças armadas e da polícia. 

Artigo 17 - Proteção da família 

1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. 

2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de constituírem uma família, se 
tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o 
princípio da não-discriminação estabelecido nesta Convenção. 

3. O casamento não pode ser celebrado sem o consentimento livre e pleno dos contraentes. 

4. Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada 
equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua 
dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas as disposições que assegurem a proteção necessária aos 
filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. 

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como aos nascidos dentro do 
casamento. 

Artigo 18 - Direito ao nome 



Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma 
de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. 

Artigo 19 - Direitos da criança 

Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua família, 
da sociedade e do Estado. 

Artigo 20 - Direito à nacionalidade 

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a 
outra. 

3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la. 

Artigo 21 - Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo 
de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 

3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem, devem ser reprimidas pela 
lei. 

Artigo 22 - Direito de circulação e de residência 

1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de nele livremente circular e 
de nele residir, em conformidade com as disposições legais. 

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio país. 

3. O exercício dos direitos supracitados não pode ser restringido, senão em virtude de lei, na medida 
indispensável, em uma sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança 
nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais 
pessoas. 

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela lei, em zonas 
determinadas, por motivo de interesse público. 

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional e nem ser privado do direito de nele 
entrar. 

6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte na presente Convenção só poderá 
dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. 

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por 
delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada Estado e com as 
Convenções internacionais. 

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu 
direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de sua raça, nacionalidade, religião, 
condição social ou de suas opiniões políticas. 

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 

Artigo 23 - Direitos políticos 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 



a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente 
eleitos; 

b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por 
voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso anterior, exclusivamente 
por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, 
por juiz competente, em processo penal. 

Artigo 24 - Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual 
proteção da lei. 

Artigo 25 - Proteção judicial 

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes 
ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que 
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 

2. Os Estados-partes comprometem-se: 

a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda 
pessoa que interpuser tal recurso; 

b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 

c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado 
procedente o recurso. 

Capítulo III - DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo 

Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante 
cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena 
efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na 
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. 

Capítulo IV - SUSPENSÃO DE GARANTIAS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 

Artigo 27 - Suspensão de garantias 

1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do 
Estado-parte, este poderá adotar as disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências 
da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não 
sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem 
discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. 

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos: 3 (direito 
ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição da 
escravidão e da servidão), 9 (princípio da legalidade e da retroatividade), 12 (liberdade de consciência e 
religião), 17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19 (direitos da criança), 20 (direito à nacionalidade) e 
23 (direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. 

3. Todo Estado-parte no presente Pacto que fizer uso do direito de suspensão deverá comunicar imediatamente 
aos outros Estados-partes na presente Convenção, por intermédio do Secretário Geral da Organização dos 



Estados Americanos, as disposições cuja aplicação haja suspendido, os motivos determinantes da suspensão e a 
data em que haja dado por terminada tal suspensão.  

Artigo 28 - Cláusula federal 

1. Quando se tratar de um Estado-parte constituído como Estado federal, o governo nacional do aludido Estado-
parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce 
competência legislativa e judicial. 

2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes 
da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com sua 
Constituição e com suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as 
disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção. 

3. Quando dois ou mais Estados-partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro tipo de 
associação, diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias 
para que continuem sendo efetivas no novo Estado, assim organizado, as normas da presente Convenção. 

Artigo 29 - Normas de interpretação 

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e 
liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; 

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de 
qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática 
representativa de governo; 

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 
outros atos internacionais da mesma natureza. 

Artigo 30 - Alcance das restrições 

As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nela 
reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de interesse 
geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas. 

Artigo 31 - Reconhecimento de outros direitos 

Poderão ser incluídos, no regime de proteção desta Convenção, outros direitos e liberdades que forem 
reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos nos artigo 69 e 70. 

Capítulo V - DEVERES DAS PESSOAS 

Artigo 32 - Correlação entre deveres e direitos 

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. 

2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas 
exigências do bem comum, em uma sociedade democrática. 

PARTE II - MEIOS DE PROTEÇÃO 

 Capítulo VI - ÓRGÃOS COMPETENTES 

Artigo 33 - São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção: 

a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão; e 



b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 

Capítulo VII - COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Seção 1 - Organização 

Artigo 34 - A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser 
pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. 

Artigo 35 - A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 36 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembléia Geral da Organização, a 
partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. 

2. Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de 
qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de três 
candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. 

Artigo 37 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos um vez, porém o 
mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da 
referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desses três membros. 

2. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo país. 

Artigo 38 - As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão 
preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. 

Artigo 39 - A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral e expedirá seu 
próprio Regulamento. 

Artigo 40 - Os serviços da Secretaria da Comissão devem ser desempenhados pela unidade funcional 
especializada que faz parte da Secretaria Geral da Organização e deve dispor dos recursos necessários para 
cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão. 

Seção 2 - Funções  

Artigo 41 - A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no 
exercício de seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: 

a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 

b) formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de 
que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos 
constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; 

c) preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções; 

d) solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que 
adotarem em matéria de direitos humanos; 

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe 
formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas 
possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes solicitarem; 

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o 
disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e  

g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 42 - Os Estados-partes devem submeter à Comissão cópia dos relatórios e estudos que, em seus 
respectivos campos, submetem anualmente às Comissões Executivas do Conselho Interamericano Econômico e 
Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela zele para que se 



promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes 
da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

Artigo 43 - Os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que esta lhes solicitar sobre 
a maneira pela qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção. 

Seção 3 - Competência  

Artigo 44 - Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em 
um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias 
ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte. 

Artigo 45 - 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 
Convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da 
Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado-parte alegue haver outro Estado-parte 
incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção. 

2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas 
por um Estado-parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da Comissão. A 
Comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado-parte que não haja feito tal declaração. 

3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo 
indefinido, por período determinado ou para casos específicos. 

4. As declarações serão depositadas na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual 
encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida Organização. 

Artigo 46 - Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida 
pela Comissão, será necessário: 

a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de 
Direito Internacional geralmente reconhecidos; 

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus 
direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e 

d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura 
da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 

2. As disposições das alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: 

a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito 
ou direitos que se alegue tenham sido violados; 

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição 
interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 

c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 

Artigo 47 - A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de acordo com os 
artigos 44 ou 45 quando: 

a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46; 

b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta Convenção; 

c) pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestamente infundada a petição ou comunicação 
ou for evidente sua total improcedência; ou 

d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela Comissão ou por 
outro organismo internacional. 



Seção 4 - Processo 

Artigo 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação de qualquer dos 
direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira: 

a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao Governo do Estado ao 
qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes 
da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado 
pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso; 

b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem 
ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará 
arquivar o expediente; 

c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, com base em 
informação ou prova supervenientes; 

d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com 
conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e 
conveniente, a Comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados 
interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias; 

e) poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso for solicitado, as 
exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados; e 

f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no 
respeito aos direitos reconhecidos nesta Convenção. 

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento 
do Estado em cujo território se alegue houver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma 
petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. 

Artigo 49 - Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições do inciso 1, "f", do 
artigo 48, a Comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados-partes nesta 
Convenção e posteriormente transmitido, para sua publicação, ao Secretário Geral da Organização dos Estados 
Americanos. O referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer das 
partes no caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. 

Artigo 50 - 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta 
redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou em 
parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto 
em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos 
interessados em virtude do inciso 1, "e", do artigo 48. 

2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e recomendações que julgar adequadas. 

Artigo 51 - 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da Comissão, 
o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo Estado 
interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 

2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as 
medidas que lhe competir para remediar a situação examinada. 

3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o 
Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou não seu relatório. 

Capítulo VIII - CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Seção 1 - Organização 



Artigo 52 - 1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados-membros da Organização, eleitos a 
título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos 
humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo 
com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. 

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. 

Artigo 53 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados-
partes na Convenção, na Assembléia Geral da Organização, a partir de uma lista de candidatos propostos pelos 
mesmos Estados. 

2. Cada um dos Estados-partes pode propor até três candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de 
qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser um lista de três 
candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional do Estado diferente do proponente. 

Artigo 54 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. O 
mandato de três dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de três anos. Imediatamente depois 
da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desse três juízes. 

2. O juiz eleito para substituir outro, cujo mandato não haja expirado, completará o período deste. 

3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão 
funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e, para 
tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. 

Artigo 55 - 1. O juiz, que for nacional de algum dos Estados-partes em caso submetido à Corte, conservará o seu 
direito de conhecer do mesmo. 

2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados-partes, outro Estado-
parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a Corte, na qualidade de juiz ad hoc. 

3. Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade dos Estados-partes, cada um 
destes poderá designar um juiz ad hoc. 

4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 

5. Se vários Estados-partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como uma só 
parte, para os fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá. 

Artigo 56 - O quorum para as deliberações da Corte é constituído por cinco juízes. 

Artigo 57 - A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. 

Artigo 58 - 1. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembléia Geral da Organização, pelos 
Estados-partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado-membro da 
Organização dos Estados Americanos em que considerar conveniente, pela maioria dos seus membros e 
mediante prévia aquiescência do Estado respectivo. Os Estados-partes na Convenção podem, na Assembléia 
Geral, por dois terços dos seus votos, mudar a sede da Corte. 

2. A Corte designará seu Secretário. 

3. O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela realizar fora da mesma. 

Artigo 59 - A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do Secretário Geral da 
Organização em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão 
nomeados pelo Secretário Geral da Organização, em consulta com o Secretário da Corte. 

Artigo 60 - A Corte elaborará seu Estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral e expedirá seu 
Regimento.  

Seção 2 - Competência e funções 

Artigo 61 - 1. Somente os Estados-partes e a Comissão têm direito de submeter um caso à decisão da Corte. 



2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos 
nos artigos 48 a 50. 

Artigo 62 - 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 
Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 
pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 
aplicação desta Convenção. 

2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou 
para casos específicos. Deverá ser apresentada ao Secretário Geral da Organização, que encaminhará cópias da 
mesma a outros Estados-membros da Organização e ao Secretário da Corte. 

3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação das disposições 
desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso tenham reconhecido ou 
reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por 
convenção especial. 

Artigo 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a 
Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará 
também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja 
configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a 
Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. 
Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da 
Comissão. 

Artigo 64 - 1. Os Estados-membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta 
Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. 
Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da Organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade 
entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. 

Artigo 65 - A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, em cada período ordinário 
de sessões, um relatório sobre as suas atividades no ano anterior. De maneira especial, e com as recomendações 
pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças. 



Seção 3 - Processo 

 Artigo 66 - 1. A sentença da Corte deve ser fundamentada. 

2. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a 
que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual. 

Artigo 67 - A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance 
da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro 
de noventa dias a partir da data da notificação da sentença. 

Artigo 68 - 1. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em 
que forem partes. 

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo 
processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. 

Artigo 69 - A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos Estados-partes na 
Convenção. 

Capítulo IX - DISPOSIÇÕES COMUNS 

Artigo 70 - 1. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o momento da eleição e enquanto 
durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo Direito Internacional. Durante 
o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de 
suas funções. 

2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, nem dos membros da Comissão, 
por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. 

Artigo 71 - Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incompatíveis com outras atividades que 
possam afetar sua independência ou imparcialidade, conforme o que for determinado nos respectivos Estatutos. 

Artigo 72 - Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão honorários e despesas de viagem na forma 
e nas condições que determinarem os seus Estatutos, levando em conta a importância e independência de suas 
funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa da Organização dos 
Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da Corte e da sua Secretaria. Para tais 
efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral, 
por intermédio da Secretaria Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações. 

Artigo 73 - Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à Assembléia Geral da 
Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juízes da Corte que 
incorrerem nos casos previstos nos respectivos Estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária maioria de 
dois terços dos votos dos Estados-membros da Organização, no caso dos membros da Comissão; e, além disso, 
de dois terços dos votos dos Estados-partes na Convenção, se se tratar dos juízes da Corte. 

PARTE III - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Capítulo X - ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, RESERVA, EMENDA, PROTOCOLO E DENÚNCIA 

Artigo 74 - 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e à ratificação de todos os Estados-membros da 
Organização dos Estados Americanos. 

2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de 
ratificação ou adesão na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção entrará em 
vigor logo que onze Estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. 
Com referência a qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará em 
vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão. 

3. O Secretário Geral comunicará todos os Estados-membros da Organização sobre a entrada em vigor da 
Convenção. 



Artigo 75 - Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições da Convenção 
de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969. 

Artigo 76 - 1. Qualquer Estado-parte, diretamente, e a Comissão e a Corte, por intermédio do Secretário Geral, 
podem submeter à Assembléia Geral, para o que julgarem conveniente, proposta de emendas a esta Convenção. 

2. Tais emendas entrarão em vigor para os Estados que as ratificarem, na data em que houver sido depositado o 
respectivo instrumento de ratificação, por dois terços dos Estados-partes nesta Convenção. Quanto aos outros 
Estados-partes, entrarão em vigor na data em que eles depositarem os seus respectivos instrumentos de 
ratificação. 

Artigo 77 - 1. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado-parte e a Comissão podem 
submeter à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da Assembléia Geral projetos de Protocolos 
adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente, no regime de proteção da mesma, 
outros direitos e liberdades. 

2. Cada Protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os 
Estados-partes no mesmo. 

Artigo 78 - 1. Os Estados-partes poderão denunciar esta Convenção depois de expirado o prazo de cinco anos, a 
partir da data em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o Secretário Geral da 
Organização, o qual deve informar as outras partes. 

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-parte interessado das obrigações contidas nesta 
Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido 
cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito.  

Capítulo XI -  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

Seção 1 - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Artigo 79 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário Geral pedirá por escrito a cada Estado-membro da 
Organização que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a membro da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos 
apresentados e a encaminhará aos Estados-membros da Organização, pelo menos trinta dias antes da Assembléia 
Geral seguinte. 

Artigo 80 - A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se 
refere o artigo 79, por votação secreta da Assembléia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que 
obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-membros. Se, 
para eleger todos os membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, serão eliminados 
sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembléia Geral, os candidatos que receberem maior 
número de votos.  

Seção 2 - Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Artigo 81 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário Geral pedirá a cada Estado-parte que apresente, 
dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O 
Secretário Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos 
Estados-partes pelo menos trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte. 

Artigo 82 - A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o 
artigo 81, por votação secreta dos Estados-partes, na Assembléia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos 
que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes. 
Se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados 
sucessivamente, na forma que for determinada pelos Estados-partes, os candidatos que receberem menor número 
de votos. 



ANEXO H 

DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA 

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

Viena, 14-25 de Junho de 1993 

Considerando que a promoção e a proteção dos Direitos Humanos constituem questões prioritárias para a 
comunidade internacional, e que a Conferência proporciona uma oportunidade única de efetuar uma análise 
global do sistema internacional de Direitos Humanos e dos mecanismos de proteção destes direitos, por forma a 
incentivar e assim promover o seu maior respeito, de uma forma justa e equilibrada, Reconhecendo e afirmando 
que todos os Direitos Humanos decorrem da dignidade e do valor inerentes à pessoa humana, que a pessoa 
humana é o sujeito central dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, e que, conseqüentemente, deve 
ser o seu principal beneficiário e participar ativamente na realização desses direitos e liberdades, Reafirmando o 
seu compromisso para com os fins e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem,   

Reafirmando o compromisso assumido no Artigo 56º da Carta da Nações Unidas de empreender ações coletivas 
e individuais, atribuindo a devida importância ao desenvolvimento de uma cooperação internacional efetiva com 
vista à realização dos objetivos estabelecidos no Artigo 55º, incluindo o respeito e a observância universais pelos 
Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais para todos,  

Realçando as responsabilidades de todos os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, de 
desenvolver e encorajar o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais de todos, sem 
distinção quanto à raça, sexo, língua ou religião,  

Relembrando o Preâmbulo da Carta das Nações Unidas, em particular a determinação em reafirmar a fé nos 
Direitos Humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos de homens e 
mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas,  

Relembrando, igualmente, a determinação dos povos das Nações Unidas expressa no Preâmbulo da Carta das 
Nações Unidas de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, de estabelecer as condições que 
permitam a manutenção da justiça e do respeito pelas obrigações decorrentes de tratados e outras fontes de 
Direito Internacional, de promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais 
amplo de liberdade, de praticar a tolerância e a sã convivência e de empregar os mecanismos internacionais para 
promover o progresso econômico e social de todos os povos,  

Realçando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que constitui um padrão comum a seguir por 
todos os povos e por todas as nações, é a fonte de inspiração e tem sido a base dos progressos das Nações Unidas 
com vista ao estabelecimento de padrões, conforme expressos nos instrumentos internacionais existentes em 
matéria de Direitos Humanos, particularmente no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e no 
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,  

Considerando as alterações mais significativas que ocorrem na cena internacional e as aspirações de todos os 
povos a uma ordem internacional baseada nos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, incluindo a 
promoção e o encorajamento do respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais para todos, 
bem como do respeito pelo princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, da paz, da 
democracia, da justiça, da igualdade, do Estado de Direito, do pluralismo, do desenvolvimento, de melhores 
padrões de vida e da solidariedade,  

Profundamente preocupada com as várias formas de discriminação e de violência a que as mulheres continuam a 
estar expostas por todo o mundo,  

Reconhecendo que as atividades das Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos deveriam ser 
racionalizadas e promovidas de forma a fortalecerem os mecanismos da Organização nesta área e a favorecerem 
os objetivos do respeito universal e observância das normas internacionais sobre Direitos Humanos,  

Tendo tomado em consideração as Declarações adotadas pelas três reuniões regionais realizadas em Túnis, São 
José e Bangkok, bem como as contribuições dos Governos, e tendo presentes as sugestões apresentadas por 
organizações intergovernamentais e não governamentais, bem como os estudos elaborados por peritos 
independentes durante o processo preparatório conducente à Conferência Mundial sobre Direitos Humanos,  



Congratulando-se com a proclamação de 1993 como Ano Internacional dos Povos Indígenas do Mundo, 
enquanto forma de reafirmação do empenho da comunidade internacional em garantir a estes povos o gozo de 
todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais, bem como em respeitar o valor e a diversidade das suas 
culturas e identidades,  

Reconhecendo também que a comunidade internacional deveria encontrar formas e meios de remover os atuais 
obstáculos e de responder aos desafios que se colocam à plena realização de todos os Direitos Humanos, com 
vista a impedir a continuada violação dos Direitos Humanos daí resultante, por todo o mundo,  

Invocando o espírito da nossa era e as realidades do nosso tempo que incitam os povos do mundo e os Estados 
Membros das Nações Unidas a dedicarem-se novamente à tarefa global de promoção e proteção dos Direitos 
Humanos e das liberdades fundamentais, por forma a garantir o gozo pleno e universal de tais direitos,  

Determinada a dar novos passos no sentido de um maior empenho da comunidade internacional, com vista a 
alcançar progressos substanciais em matéria dos Direitos Humanos mediante um esforço acrescido e sustentado 
de cooperação e solidariedade internacionais,  

Adota, solenemente, a Declaração e Programa de Ação de Viena  

I  

1. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o empenho solene de todos os Estados em 
cumprirem as suas obrigações no tocante à promoção do respeito universal, da observância e da proteção de 
todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais para todos, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas, com outros instrumentos relacionados com os Direitos Humanos e com o Direito Internacional. A 
natureza universal destes direitos e liberdades são inquestionável.  

Neste âmbito, o reforço da cooperação internacional no domínio dos Direitos Humanos é essencial para a plena 
realização dos objetivos das Nações Unidas.  

Os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais são inerentes a todos os seres humanos; a sua proteção e 
promoção constituem a responsabilidade primeira dos Governos.  

2. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Por força desse direito, escolhem livremente o seu estatuto 
político e prosseguem livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural.  

Tendo em consideração a situação particular dos povos que se encontram sob o domínio colonial, ou sob outras 
formas de domínio ou ocupação estrangeira, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece o direito 
dos povos a empreenderem qualquer ação legítima, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, para 
realizarem o seu direito inalienável à autodeterminação. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
considera a recusa do direito à autodeterminação como uma violação dos Direitos Humanos e sublinha a 
importância da concretização efetiva deste direito.  

Em conformidade com a Declaração sobre os Princípios de Direito Internacional relativos às Relações 
Amigáveis e à Cooperação entre Estados nos termos da Carta das Nações Unidas, tal não deverá ser entendido 
como autorizando ou encorajando qualquer ação que conduza ao desmembramento ou coloque em perigo, no 
todo ou em parte, a integridade territorial ou a unidade política de Estados soberanos e independentes que se 
rejam em conformidade com o princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos e que, 
conseqüentemente, possuam um Governo representativo de toda a população pertencente ao seu território, sem 
qualquer tipo de distinções.  

3. Deverão ser tomadas medidas internacionais efetivas para garantir e fiscalizar o cumprimento das normas de 
Direitos Humanos relativamente a povos sujeitos a ocupação estrangeira, devendo ser garantida uma proteção 
jurídica efetiva contra a violação dos Direitos Humanos destes povos, em conformidade com as normas de 
Direitos Humanos e o Direito Internacional, nomeadamente a Convenção de Genebra relativa à proteção de 
Civis em Tempo de Guerra, de 12 de Agosto de 1949, e outras normas aplicáveis de direito humanitário.  

4. A promoção e a proteção de todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais devem ser consideradas 
como objetivos prioritários das Nações Unidas em conformidade com os seus fins e princípios, em particular o 
da cooperação internacional. No quadro destes fins e princípios, a promoção e a proteção de todos os Direitos 
Humanos constituem preocupações legítimas da comunidade internacional. Os órgãos e as agências 
especializadas cuja atividade se relaciona com os Direitos Humanos deverão, assim, reforçar ainda mais a 



coordenação das suas atividades com base na aplicação coerente e objetiva dos instrumentos internacionais em 
matéria de Direitos Humanos.  

5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade 
internacional deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e 
com igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e 
os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus 
sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades 
fundamentais.  

6. Os esforços empreendidos pelo sistema das Nações Unidas no sentido do respeito universal e da observância 
pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais para todos, contribuem para a estabilidade e bem-estar 
necessários à manutenção de relações pacíficas e amigáveis entre as nações, e para melhores condições de paz e 
segurança, bem como para o desenvolvimento social e econômico, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas.  

7. Os processos de promoção e proteção dos Direitos Humanos deverão ser conduzidos em conformidade com os 
fins e os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e com o Direito Internacional.  

8. A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais são 
interdependentes e reforçam-se mutuamente. A democracia assenta no desejo livremente expresso dos povos em 
determinar os seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e a sua participação plena em 
todos os aspectos das suas vidas. Neste contexto, a promoção e a proteção dos Direitos Humanos e das 
liberdades fundamentais, a nível nacional e internacional, devem ser universais e conduzidas sem restrições 
adicionais. A comunidade internacional deverá apoiar o reforço e a promoção da democracia, do 
desenvolvimento e do respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais no mundo inteiro.  

9. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que os países menos desenvolvidos empenhados no 
processo de democratização e de reformas econômicas, muitos dos quais se situam em África, deverão ser 
apoiados pela comunidade internacional, por forma a serem bem sucedidos na sua transição para a democracia e 
para o desenvolvimento econômico.  

10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, conforme 
estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, enquanto direito universal e inalienável e parte 
integrante dos Direitos Humanos fundamentais.  

Conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central 
do desenvolvimento.  

O desenvolvimento facilita o gozo de todos os Direitos Humanos, mas a falta de desenvolvimento não pode ser 
invocada para justificar a limitação de Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos.  

Os Estados devem cooperar entre si para assegurar o desenvolvimento e eliminar os obstáculos que lhe sejam 
colocados. A comunidade internacional deve promover uma cooperação internacional efetiva com vista à 
realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao desenvolvimento.  

O progresso duradouro no sentido da realização do direito ao desenvolvimento exige a adoção de políticas de 
desenvolvimento eficazes a nível nacional, bem como o estabelecimento de relações econômicas eqüitativas e a 
existência de um panorama econômico favorável a nível internacional.  

11. O direito ao desenvolvimento deverá ser realizado de modo a satisfazer, de forma eqüitativa, as necessidades 
de desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e vindouras. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reconhece que a descarga ilícita de substâncias e resíduos tóxicos e perigosos representa 
potencialmente uma séria ameaça aos Direitos Humanos à vida e à saúde de todos.  

Conseqüentemente, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Estados para que adotem e 
apliquem rigorosamente as convenções em vigor sobre matérias relativas à descarga de substâncias e resíduos 
tóxicos e perigosos, e para que cooperem na prevenção de descargas ilícitas.  

Todos têm direito a usufruir os benefícios decorrentes do progresso científico e das suas aplicações práticas. A 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos toma nota de que alguns progressos, nomeadamente nas ciências 
biomédicas e da vida, bem como na tecnologia de informação, podem ter conseqüências potencialmente adversas 



para a integridade, a dignidade e os Direitos Humanos do indivíduo, e apela à cooperação internacional para 
garantir o pleno respeito dos Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana nesta área de preocupação 
universal.  

12. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos exorta a comunidade internacional a envidar todos os 
esforços necessários para ajudar a aliviar o peso da dívida externa dos países em vias de desenvolvimento, de 
forma a complementar os esforços dos Governos de tais países na plena realização dos direitos econômicos, 
sociais e culturais dos seus povos.  

13. Existe a necessidade dos Estados e organizações internacionais, em cooperação com as organizações não-
governamentais, criarem condições favoráveis, aos níveis nacional, regional e internacional, para garantir o gozo 
pleno e efetivo dos Direitos Humanos. Os Estados deverão eliminar todas as violações dos Direitos Humanos e 
respectivas causas, bem como os obstáculos ao gozo desses direitos.  

14. A existência de uma pobreza extrema generalizada obsta ao gozo pleno e efetivo de Direitos Humanos; a sua 
imediata atenuação e eventual eliminação devem permanecer como uma das grandes prioridades da comunidade 
internacional.  

15. O respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais sem distinção de qualquer tipo constitui 
uma regra fundamental das normas internacionais de Direitos Humanos. A rápida e ampla eliminação de todas as 
formas de racismo e discriminação racial, xenofobia e manifestações conexas de intolerância, constitui uma 
tarefa prioritária da comunidade internacional. Os Governos deverão adotar medidas efetivas para as prevenir e 
combater. Os grupos, instituições, organizações intergovernamentais e não-governamentais, bem como os 
indivíduos, são instados a intensificar os seus esforços de cooperação e coordenação das suas atividades contra 
estes males.  

16. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com os progressos alcançados no 
desmantelamento do apartheid e apela à comunidade internacional e ao sistema das Nações Unidas para que 
apóiem este processo.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos lamenta igualmente os contínuos atos de violência que visam 
destruir o processo de desmantelamento pacífico do apartheid.  

17. Os atos, métodos e práticas de terrorismo sob todas as suas formas e manifestações, bem como a sua ligação, 
em alguns países, ao tráfico de estupefacientes, são atividades que visam a destruição dos Direitos Humanos, das 
liberdades fundamentais e da democracia, ameaçando a integridade territorial e a segurança dos Estados e 
destabilizando Governos legitimamente constituídos. A comunidade internacional deverá tomar as medidas 
necessárias para o reforço da cooperação na prevenção e combate ao terrorismo.  

18. Os Direitos Humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma parte inalienável, 
integral e indivisível dos Direitos Humanos universais. A participação plena das mulheres, em condições de 
igualdade, na vida política, civil, econômica, social e cultural, aos níveis nacional, regional e internacional, bem 
como a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo, constituem objetivos prioritários da 
comunidade internacional.  

A violência baseada no sexo da pessoa e todas as formas de assédio e exploração sexual, nomeadamente as que 
resultam de preconceitos culturais e do tráfico internacional, são incompatíveis com a dignidade e o valor da 
pessoa humana e devem ser eliminadas. Isto pode ser alcançado através de medidas de caráter legislativo e da 
ação nacional e cooperação internacional em áreas tais como o desenvolvimento socioeconômico, a educação, a 
maternidade segura e os cuidados de saúde, e a assistência social.  



Os Direitos Humanos das mulheres deverão constituir parte integrante das atividades das Nações Unidas no 
domínio dos Direitos Humanos, incluindo a promoção de todos os instrumentos de Direitos Humanos relativos 
às mulheres.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Governos, as instituições e as organizações 
intergovernamentais e não governamentais a intensificarem os seus esforços com vista à proteção e à promoção 
dos Direitos Humanos das mulheres e das meninas.  

19. Considerando a importância da promoção e da proteção dos direitos de pessoas pertencentes a minorias e o 
contribuo de tal promoção e proteção para a estabilidade política e social dos Estados onde vivem essas pessoas,  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma a obrigação para os Estados de garantir que as pessoas 
pertencentes a minorias possam exercer de forma plena e efetiva todos os Direitos Humanos e liberdades 
fundamentais sem qualquer discriminação e em plena igualdade perante a lei, de acordo com a Declaração sobre 
os Direitos de Pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas.  

As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de usufruir a sua própria cultura, de professar e praticar a sua 
religião e de se exprimir na sua língua , tanto em privado como em público, livremente e sem interferências ou 
qualquer forma de discriminação.  

20. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece a dignidade inerente e o contribuo único dos 
povos indígenas para o desenvolvimento e o pluralismo da sociedade e reafirma fortemente o empenho da 
comunidade internacional no seu bem-estar econômico, social e cultural e no seu gozo dos frutos do 
desenvolvimento sustentável. Os Estados deverão garantir a participação plena e livre dos povos indígenas em 
todos os aspectos da vida social, particularmente em questões que sejam do seu interesse. Considerando a 
importância da promoção e da proteção dos direitos dos povos indígenas, bem como a contribuição de tal 
promoção e proteção para a estabilidade política e social dos Estados onde vivem esses povos, os Estados 
deverão, em conformidade com o Direito Internacional, adotar medidas positivas e concertadas com vista a 
garantir o respeito por todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais dos povos indígenas, na base da 
igualdade e da não discriminação, bem como reconhecer o valor e a diversidade das suas distintas identidades, 
culturas e organizações sociais.  

21. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, congratulando-se com a pronta ratificação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança por um grande número de Estados e constatando o reconhecimento dos Direitos 
Humanos das crianças na Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a proteção e o Desenvolvimento das 
Crianças e Plano de Ação, adotados pela Cimeira Mundial para a Infância, insta à ratificação universal da 
Convenção até 1995 e à sua efetiva aplicação pelos Estados Partes através da adoção de todas as medidas 
legislativas, administrativas e outras necessárias, bem como da máxima afetação de todos os recursos 
disponíveis. Em todas as iniciativas relativas à infância, a não discriminação e o interesse superior da criança 
deverão constituir considerações primordiais, devendo ter-se na devida conta as opiniões da criança. Os 
mecanismos e programas de âmbito nacional e internacional deverão ser reforçados com vista à defesa e à 
proteção das crianças, em particular, das meninas, das crianças abandonadas, dos meninos da rua, das crianças 
sujeitas a exploração econômica e sexual, nomeadamente através da pornografia e da prostituição infantis ou da 
venda de órgãos, das crianças vítimas de doenças, incluindo a síndrome da imunodeficiência adquirida, das 
crianças refugiadas e deslocadas, das crianças sujeitas a detenção e das crianças envolvidas em conflitos 
armados, bem como das crianças vítimas da fome e da seca e de outras situações de emergência. A cooperação e 
a solidariedade internacionais deverão ser promovidas, com vista a apoiar a aplicação da Convenção, e os 
direitos da criança deverão constituir uma prioridade no âmbito da ação alargada do sistema das Nações Unidas 
na área dos Direitos Humanos.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha também que, para um desenvolvimento harmonioso e 
pleno da sua personalidade, a criança deverá crescer num ambiente familiar, que é assim merecedor de uma 
proteção mais ampla.  

22. Haverá que prestar atenção especial para garantir a não discriminação e o gozo, em termos de igualdade, de 
todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais por parte de pessoas com deficiência, incluindo a sua 
participação ativa em todos os aspectos da vida em sociedade.  

23. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que todos, sem distinção de qualquer espécie, têm 
o direito de procurar e obter, noutros países, asilo contra as perseguições de que sejam alvo, bem como o direito 
de regressar ao seu próprio país. A este respeito, realça a importância da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, da Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados e seu Protocolo de 1967, e de instrumentos 



de âmbito regional. Exprime o seu reconhecimento aos Estados que continuam a aceitar e a acolher um elevado 
número de refugiados nos seus territórios, e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pela 
dedicação demonstrada no cumprimento da sua missão. Expressa, igualmente, o seu apreço à Agência de Obras 
Públicas e Assistência aos Refugiados Palestinos no Próximo Oriente.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece que as violações graves dos Direitos Humanos, 
nomeadamente em casos de conflito armado, se encontram entre os múltiplos e complexos fatores que conduzem 
à deslocação de pessoas.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece que, face às complexidades da crise global de 
refugiados e conformemente à Carta das Nações Unidas, aos relevantes instrumentos internacionais e à 
solidariedade internacional, e num espírito de partilha de responsabilidades, se torna necessária uma abordagem 
global por parte da comunidade internacional, em coordenação e cooperação com os países afetados e com as 
organizações relevantes, tendo presente o mandato do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. 
Tal deverá incluir o desenvolvimento de estratégias para abordar as causas remotas e os efeitos das 
movimentações de refugiados e outras pessoas deslocadas, o reforço de mecanismos de alerta e resposta em caso 
de emergência, a disponibilização de proteção e assistência efetivas, tendo presentes as necessidades especiais 
das mulheres e crianças, bem como a obtenção de soluções duradouras, primeiramente através da solução 
preferível do repatriamento voluntário dignificante e seguro, e incluindo soluções tais como as adotadas pelas 
conferências internacionais sobre refugiados. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha as 
responsabilidades dos Estados, particularmente as que se relacionam com os países de origem.  

À luz da abordagem global, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realça a importância de se dar 
especial atenção, inclusivamente através de organizações intergovernamentais e humanitárias, e de se 
encontrarem soluções duradouras para as questões relacionadas com pessoas internamente deslocadas, incluindo 
o seu regresso voluntário e seguro e a sua reabilitação.  

Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios de Direito Humanitário, a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos realça ainda a importância e a necessidade da assistência humanitária às 
vítimas de todas as catástrofes, quer naturais quer causadas pelo ser humano.  

24. Deve ser dada grande importância à promoção e à proteção dos Direitos Humanos de pessoas pertencentes a 
grupos que se tenham tornado vulneráveis, incluindo os trabalhadores migrantes, à eliminação de todas as formas 
de discriminação contra eles, bem como ao reforço e a uma mais efetiva aplicação dos instrumentos existentes 
em matéria de Direitos Humanos. Os Estados têm uma obrigação de adotar e manter medidas adequadas a nível 
nacional, sobretudo nos domínios da educação, da saúde e da assistência social, com vista à promoção e proteção 
dos direitos das pessoas pertencentes a sectores vulneráveis das suas populações, e a garantir a participação das 
que, de entre elas, se mostrem interessadas em encontrar uma solução para os seus próprios problemas.  

25. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos afirma que a pobreza extrema e a exclusão social 
constituem uma violação da dignidade humana e que são necessárias medidas urgentes para alcançar um melhor 
conhecimento sobre a pobreza extrema e as suas causas, incluindo aquelas relacionadas com o problema do 
desenvolvimento, com vista a promover os Direitos Humanos dos mais pobres, a pôr fim à pobreza extrema e à 
exclusão social e a promover o gozo dos frutos do progresso social. É essencial que os Estados estimulem a 
participação das pessoas mais pobres no processo decisório da comunidade em que vivem, bem como a 
promoção de Direitos Humanos e os esforços para combater a pobreza extrema.  

26. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com os progressos feitos na codificação de 
instrumentos em matéria de Direitos Humanos, o que constitui um processo  

dinâmico e evolutivo, e insta à ratificação universal de tratados em matéria de Direitos Humanos. Todos os 
Estados são encorajados a aderir a estes instrumentos internacionais; todos os Estados são encorajados a evitar, 
tanto quanto possível, o recurso a reservas.  

27. Todos os Estados deverão oferecer um quadro efetivo de soluções para reparar injustiças ou violações dos 
Direitos Humanos. A administração da justiça, incluindo os departamentos policiais e de ação penal e, 
especialmente, um poder judicial independente e um estatuto das profissões forenses em total conformidade com 
as normas aplicáveis constantes de instrumentos internacionais em matéria de Direitos Humanos, são essenciais 
para a concretização plena e não discriminatória dos Direitos Humanos e indispensáveis aos processos da 
democracia e do desenvolvimento sustentável. Neste contexto, deverão ser devidamente financiadas instituições 
que se dediquem à administração da justiça, devendo a comunidade internacional providenciar pela prestação de 
um maior apoio técnico e financeiro. Compete às Nações Unidas utilizar, com caráter prioritário, programas 



especiais de serviços consultivos com vista à obtenção de uma administração da justiça forte e independente.  

28. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos manifesta a sua consternação perante as violações massivas 
de Direitos Humanos, em especial sob a forma de genocídio, "limpeza étnica" e violação sistemática de mulheres 
em situações de guerra, originando êxodos em massa de refugiados e pessoas deslocadas. Ao condenar 
veementemente tais práticas abomináveis, reitera o apelo para que os autores de tais crimes sejam punidos e tais 
práticas imediatamente eliminadas.  

29. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos exprime a sua profunda preocupação pelas contínuas 
violações de Direitos Humanos que ocorrem em todas as partes do mundo, em desrespeito pelas normas 
consagradas em instrumentos internacionais de Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário, assim 
como pela falta de soluções suficientes e eficazes para compensar as vítimas.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos está profundamente preocupada com as violações dos Direitos 
Humanos que ocorrem durante os conflitos armados, afetando a população civil, sobretudo mulheres, crianças, 
idosos e pessoas com deficiências. A Conferência apela, assim, aos Estados e a todas as partes em conflitos 
armados para que respeitem escrupulosamente o Direito Internacional Humanitário, conforme estabelecido nas 
Convenções de Genebra de 1949 e noutras normas e princípios do Direito Internacional, bem como os padrões 
mínimos de proteção dos Direitos Humanos, conforme determinado em convenções internacionais.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito das vítimas a receberem assistência de 
organizações humanitárias, conforme estabelecido nas Convenções de Genebra de 1949 e noutros instrumentos 
relevantes de Direito Internacional Humanitário, e apela ao acesso seguro e atempado a tal assistência.  

30. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos exprime também a sua consternação e condenação pelo fato 
de violações graves e sistemáticas de Direitos Humanos, bem como situações que constituem sérios obstáculos 
ao pleno gozo desses direitos, continuarem a ocorrer em diferentes partes do mundo. Tais violações e obstáculos 
incluem, além da tortura e das penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, as execuções sumárias e 
arbitrárias, os desaparecimentos, as detenções arbitrárias, todas as formas de racismo, discriminação racial e 
apartheid, a ocupação e o domínio por parte de potências estrangeiras, a xenofobia, a pobreza, a fome e outras 
negações dos direitos econômicos, sociais e culturais, a intolerância religiosa, o terrorismo, a discriminação 
contra as mulheres e a inexistência do Estado de Direito.  

31. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela aos Estados para que se abstenham de tomar qualquer 
medida unilateral, que não esteja em conformidade com o Direito Internacional e com a Carta das Nações 
Unidas e que crie obstáculos às relações comerciais entre Estados e obste à plena realização dos Direitos 
Humanos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos instrumentos internacionais de 
Direitos Humanos, em especial do direito de todos a um nível de vida adequado à sua saúde e bem-estar, 
incluindo a alimentação e os cuidados médicos, a habitação e os necessários serviços sociais. A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos afirma que a alimentação não deverá ser utilizada como um instrumento de 
pressão política.  

32. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma a importância de garantir a universalidade, a 
objetividade e a não seletividade na consideração de questões relativas aos Direitos Humanos.  

33. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que os Estados estão vinculados, conforme 
previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto Internacional sobre os Direitos econômicos, 
Sociais e Culturais e noutros instrumentos internacionais de Direitos Humanos, a garantir que a educação se 
destine a reforçar o respeito pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais. A Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos realça a importância de incluir a questão dos Direitos Humanos nos programas de educação e 
apela aos Estados para o fazerem. A educação deverá promover a compreensão, a tolerância, a paz e as relações 
amistosas entre as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, e encorajar o desenvolvimento de atividades 
das Nações Unidas na prossecução destes objetivos. Assim, a educação em matéria de Direitos Humanos e a 
divulgação de informação adequada, tanto teórica como prática, desempenham um papel importante na 
promoção e no respeito dos Direitos Humanos em relação a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer tipo, 
nomeadamente de raça, sexo, língua ou religião, devendo isto ser incluído nas políticas educacionais, quer a 
nível nacional, quer internacional. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos observa que as limitações de 
recursos e a falta de adequação das instituições podem impedir a imediata concretização destes objetivos.  

34. Deverão ser empreendidos esforços acrescidos para apoiar os países que o solicitem a criar as condições que 
permitam a cada indivíduo usufruir os Direitos Humanos e das liberdades fundamentais universalmente 
reconhecidos. Os Governos, o sistema das Nações Unidas, bem como outras organizações multilaterais, são 



instados a aumentar consideravelmente os recursos afetos a programas que visem a criação e o reforço de 
legislação interna, de instituições nacionais e de infra-estruturas conexas que sustentem o Estado de Direito e a 
democracia, da assistência ao processo eleitoral, da sensibilização para a temática dos Direitos Humanos através 
da formação, do ensino e da educação, da participação popular e da sociedade civil.  

Os programas de serviços consultivos e de cooperação técnica do âmbito do Centro para os Direitos Humanos 
deverão ser reforçados e tornados mais eficientes e transparentes, podendo assim contribuir para um maior 
respeito pelos Direitos Humanos. Apela-se aos Estados para que aumentem as suas contribuições para estes 
programas, quer através da promoção de uma maior afetação de verbas provenientes do orçamento ordinário das 
Nações Unidas, quer através de contribuições voluntárias.  

35. A plena e efetiva execução das atividades das Nações Unidas destinadas a promover e a proteger os Direitos 
Humanos deve refletir a grande importância atribuída aos Direitos Humanos pela Carta das Nações Unidas e as 
exigências das atividades das Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos, conforme mandato conferido 
pelos Estados Membros. Para esse fim, as atividades das Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos 
deverão ser dotadas de maiores recursos.  

36. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o importante e construtivo papel desempenhado 
pelas instituições nacionais na promoção e na proteção dos Direitos Humanos, em particular na sua qualidade de 
órgãos consultivos das autoridades competentes, bem como no que diz respeito ao seu papel na reparação de 
violações dos Direitos Humanos, na divulgação de informação sobre Direitos Humanos e na educação em 
matéria de Direitos Humanos.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos encoraja a criação e o reforço de instituições nacionais, tendo 
em conta os "Princípios relativos ao estatuto de instituições nacionais" e reconhecendo que cada Estado tem o 
direito de optar pelo enquadramento que melhor se abdique às suas necessidades específicas a nível nacional.  

37. Os acordos regionais desempenham um papel fundamental na promoção e na proteção dos Direitos 
Humanos. Deverão reforçar as normas universais de Direitos Humanos, conforme consagradas nos instrumentos 
internacionais de Direitos Humanos, e a respectiva proteção. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
apóia os esforços em curso para reforçar tais acordos e aumentar a sua eficácia, sublinhado, simultaneamente, a 
importância da cooperação com as atividades das Nações Unidas no domínio dos Direitos Humanos.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reitera a necessidade de considerar a possibilidade de 
estabelecer acordos regionais e sub-regionais para a promoção e a proteção de Direitos Humanos, sempre que se 
verifique a sua inexistência.  

38. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece o importante papel desempenhado pelas 
organizações não-governamentais na promoção de todos os Direitos Humanos e nas atividades humanitárias aos 
níveis nacional, regional e internacional. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos agradece a 
contribuição das mesmas para uma crescente consciencialização pública sobre as questões dos Direitos 
Humanos, para a orientação da educação, da formação e da pesquisa neste domínio, e para a promoção e 
proteção de todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais. Embora reconhecendo que a responsabilidade 
primeira pela definição de normas cabe aos Estados, a Conferência agradece também a contribuição de 
organizações não-governamentais para este processo. A este respeito, a Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos realça a importância da cooperação e do diálogo contínuos entre os Governos e as organizações não 
governamentais. As organizações não governamentais e os seus membros genuinamente envolvidos na área dos 
Direitos Humanos deverão gozar dos direitos e liberdades consagrados na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, e da proteção do direito interno. Estes direitos e liberdades não podem ser exercidos contrariamente aos 
fins e princípios das Nações Unidas. As organizações não governamentais deverão desenvolver livremente as 
suas atividades no domínio dos Direitos Humanos, sem interferências, nos termos do direito interno e da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

39. Sublinhando a importância de uma informação objetiva, responsável e imparcial sobre Direitos Humanos e 
questões humanitárias, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos encoraja o crescente envolvimento dos 
meios de comunicação social, aos quais deverão ser garantidas liberdade e proteção no quadro do direito interno.  

II  

A. Maior coordenação no domínio dos Direitos Humanos no âmbito do sistema das Nações Unidas  

1. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda uma maior coordenação no apoio aos Direitos 



Humanos e às liberdades fundamentais no âmbito do sistema das Nações Unidas. Para este fim, a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos insta todos os órgãos, organismos e agências especializadas das Nações 
Unidas, cujas atividades se relacionam com os Direitos Humanos, a cooperar por forma a fortalecer, racionalizar 
e tornar mais eficazes as suas atividades, tendo em conta a necessidade de evitar duplicações desnecessárias. A 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda também aos funcionários superiores dos relevantes 
organismos e agências especializadas das Nações Unidas que, por ocasião da sua reunião anual, além de 
coordenarem as suas atividades, avaliem também o impacto das suas estratégias e políticas a respeito do gozo de 
todos os Direitos Humanos.  

2. Além disso, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela às organizações regionais e às principais 
instituições financeiras e de desenvolvimento, de âmbito regional e internacional, para que avaliem também o 
impacto das suas políticas e programas sobre o gozo dos Direitos Humanos.  

3. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece que as agências especializadas relevantes e os 
organismos e instituições do sistema das Nações Unidas, bem como outras organizações intergovernamentais 
relevantes, cujas atividades se relacionem com os Direitos Humanos, desempenham um papel fundamental na 
formulação, promoção e aplicação de normas de Direitos Humanos, no âmbito dos respectivos mandatos, e 
deverão ter em consideração as conclusões da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos no âmbito das 
respectivas áreas de competência.  

4. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda vivamente que sejam feitos esforços concertados 
no sentido de encorajar e facilitar a ratificação e a adesão ou sucessão em tratados e protocolos internacionais de 
Direitos Humanos adotados no âmbito do sistema das Nações Unidas, com vista à sua aceitação universal. O 
Secretário-Geral, em consulta com os órgãos de controlo da aplicação dos instrumentos das Nações Unidas em 
matéria de Direitos Humanos, deverá considerar a possibilidade de estabelecer um diálogo com os Estados que 
não tenham ainda aderido a tais tratados de Direitos Humanos, por forma a identificar os obstáculos e a procurar 
formas de os ultrapassar.  

5. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos encoraja os Estados a considerarem a possibilidade de limitar 
o âmbito de quaisquer reservas por eles formuladas em relação a instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos, a formularem quaisquer reservas da forma mais precisa e restrita possível, a garantirem que nenhuma 
dessa reservas será incompatível com o objeto e o fim do tratado em questão e a reverem regularmente quaisquer 
reservas, com vista à sua eliminação.  

6. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, reconhecendo a necessidade de manter o alto nível de 
qualidade das normas internacionais existentes e de evitar a proliferação de instrumentos de Direitos Humanos, 
reafirma as diretrizes relativas à elaboração de novos instrumentos internacionais constantes da resolução 41/120 
da Assembléia Geral, de 4 de Dezembro de 1986, e apela aos organismos das Nações Unidas no domínio dos 
Direitos Humanos, ao considerar a elaboração de novas normas internacionais, a terem presentes aquelas 
diretrizes, a consultarem os órgãos de controlo da aplicação dos instrumentos das Nações Unidas em matéria de 
Direitos Humanos sobre a necessidade de preparar novas normas e a solicitarem ao Secretariado a elaboração de 
revisões técnicas dos novos instrumentos que tenham sido propostos.  

7. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que sejam adstritos funcionários que exerçam 
funções na área dos Direitos Humanos, se e quando necessário, a departamentos regionais da Organização das 
Nações Unidas, com o objetivo de divulgar informação e de proporcionar formação e outra assistência técnica na 
área dos Direitos Humanos a pedido de Estados Membros interessados. Deverá ser organizada a formação em 
matéria de Direitos Humanos para os funcionários públicos internacionais que sejam designados para trabalhar 
em áreas relacionadas com os Direitos Humanos.  

8. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com a convocação de sessões de emergência 
da Comissão de os Direitos do Homem, considerando-a uma iniciativa positiva, e com o fato dos órgãos 
relevantes do sistema das Nações Unidas terem em atenção outras formas de dar resposta a violações graves dos 
Direitos Humanos.  

Recursos   

9. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, preocupada com a crescente disparidade entre as atividades 
do Centro para os Direitos Humanos e os recursos humanos, financeiros e de outra natureza disponíveis para as 
levar a efeito, e tendo presentes os recursos necessários para outros programas importantes das Nações Unidas, 
solicita ao Secretário-Geral e à assembléia Geral que adotem medidas imediatas com vista a aumentar 
substancialmente os recursos para o programa de Direitos Humanos a partir do atual e dos futuros orçamentos 



ordinários das Nações Unidas, bem como medidas urgentes no sentido da obtenção de recursos extra-
orçamentais acrescidos.  

10. Neste quadro, uma parte acrescida do orçamento ordinário deverá ser afeta diretamente ao Centro para os 
Direitos Humanos para cobertura das suas despesas e de todas as outras despesas suportadas por este Centro, 
incluindo as relacionadas com os organismos de Direitos Humanos das Nações Unidas. O financiamento 
voluntário das atividades de cooperação técnica do Centro deverá reforçar este orçamento; a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos apela às contribuições generosas a favor dos fundos de afetação especial 
existentes.  

11. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos solicita ao Secretário-Geral e à assembléia Geral que 
providenciem pela atribuição, ao Centro para os Direitos Humanos, de recursos suficientes de natureza humana, 
financeira e outra, que lhe permitam desempenhar as suas atividades de forma efetiva, eficiente e célere.  

12. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, constatando a necessidade de assegurar a disponibilização 
de recursos humanos e financeiros necessários ao desenvolvimento de atividades no domínio dos Direitos 
Humanos, conforme mandato conferido pelas entidades intergovernamentais, insta o Secretário-Geral, em 
conformidade com o artigo 101º da Carta das Nações Unidas, bem como os Estados Membros, a adotarem uma 
abordagem coerente com o propósito de garantir a atribuição ao Secretariado de recursos compatíveis com os 
mandatos alargados que lhe são conferidos. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos convida o 
Secretário-Geral a ponderar a necessidade ou a utilidade de se proceder a ajustamentos nos procedimentos 
adotados no âmbito do ciclo do programa orçamental, por forma a garantir a execução atempada e efetiva das 
atividades em matéria de Direitos Humanos conforme o mandato conferido pelos Estados Membros.  

Centro para os Direitos Humanos  

13. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha a importância de reforçar o Centro para os Direitos 
Humanos das Nações Unidas.  

14. O Centro para os Direitos Humanos deverá desempenhar um papel importante na coordenação das atividades 
de Direitos Humanos no conjunto do sistema. O papel fulcral do Centro poderá ser mais bem desempenhado 
caso lhe seja permitido cooperar plenamente com outros órgãos e organismos das Nações Unidas. O papel 
coordenador do Centro para os Direitos Humanos implica igualmente que as instalações do Centro para os 
Direitos Humanos, em Nova Iorque, sejam reforçadas.  

15. Deverá ser assegurada ao Centro para os Direitos Humanos a disponibilização de meios adequados para o 
funcionamento do sistema de relatores temáticos e por países, peritos, grupos de trabalho e órgãos de controlo da 
aplicação dos instrumentos das Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos. O acompanhamento das 
recomendações deverá tornar-se uma questão prioritária a ser considerada pela Comissão dos Direitos do 
Homem.  

16. O Centro para os Direitos Humanos deverá assumir um papel mais abrangente na promoção dos Direitos 
Humanos. Este papel deverá ser moldado através da cooperação com os Estados Membros e de um programa 
reforçado de serviços consultivos e de assistência técnica. Para tais fins, os fundos voluntários existentes terão de 
ser substancialmente ampliados e deverão ser geridos de forma mais eficiente e coordenada. Todas as atividades 
deverão obedecer a regras de gestão de projeto rigorosas e transparentes, e deverão ser efetuadas periodicamente 
avaliações regulares de programas e projetos. Para este fim, os resultados de tais exercícios de avaliação e outra 
informação relevante deverão ser disponibilizadas regularmente. O Centro deverá, em particular, organizar pelo 
menos uma vez por ano reuniões informativas, abertas a todos os Estados Membros e a organizações diretamente 
envolvidas nestes projetos e programas.  

Adaptação e reforço dos mecanismos das Nações Unidas para os Direitos Humanos, incluindo a questão da 
criação de um Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.  

17. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece a necessidade de uma adaptação contínua dos 
mecanismos das Nações Unidas para os Direitos Humanos às necessidades presentes e futuras de promoção e 
proteção dos Direitos Humanos, conforme refletidas na presente Declaração e no quadro de um desenvolvimento 
equilibrado e sustentável para todos os povos. Em particular, os órgãos das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos deverão fomentar a respectiva coordenação, eficiência e eficácia.  

18. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda à assembléia Geral que, ao analisar o relatório 
da Conferência por ocasião da sua quadragésima oitava sessão, comece por considerar, com caráter prioritário, a 



questão da criação de um Alto Comissariado para os Direitos Humanos para a promoção e proteção de todos os 
Direitos Humanos.  

B. Igualdade, dignidade e tolerância  

1. Racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância  

19. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos considera que a eliminação do racismo e da discriminação 
racial, particularmente nas suas formas institucionalizadas tais como o apartheid, ou resultantes de doutrinas de 
superioridade ou exclusividade racial, ou formas e manifestações contemporâneas de racismo, constitui um 
objetivo prioritário da comunidade internacional e um programa de promoção dos Direitos Humanos a nível 
mundial. Os órgãos e as agências das Nações Unidas deverão intensificar os seus esforços no sentido de executar 
tal programa de ação relativo à terceira década de combate ao racismo e à discriminação racial, bem como 
mandatos subseqüentes para o mesmo fim. A Conferência Mundial sobre Direitos do Homem apela 
veementemente à comunidade internacional para que contribua generosamente para o Fundo de afetação 
Especial para o Programa de Ação para a Década de Luta contra o Racismo e a Discriminação Racial.  

20. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta todos os Governos a adotarem medidas imediatas e a 
desenvolverem políticas sólidas de prevenção e combate a todas as formas e manifestações de racismo, 
xenofobia ou intolerância conexa, se necessário através da promulgação de legislação adequada, incluindo 
medidas de caráter penal, e através da criação de instituições nacionais para o combate a tais fenômenos.  

21. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com a decisão da Comissão dos Direitos do 
Homem de nomear um Relator Especial para as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância conexa. A Conferência Mundial sobre Direitos do Homem apela igualmente a todos os 
Estados Partes na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial que 
considerem a possibilidade de fazer a declaração prevista no artigo 14º da Convenção.  

22. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Governos para que adotem todas as 
medidas adequadas, em conformidade com as suas obrigações internacionais e no respeito pelos respectivos 
sistemas jurídicos, para combater a intolerância e a violência com ela conexa que tenham por base a religião ou o 
credo, incluindo práticas discriminatórias contra as mulheres e profanação de locais religiosos, reconhecendo que 
cada indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência, expressão e religião. A Conferência convida, 
igualmente, todos os Estados a porem em prática as disposições da Declaração sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Intolerância e Discriminação baseadas na Religião ou no Credo.  

23. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realça que todas as pessoas que praticam ou autorizam a 
prática de atos criminosos associados à limpeza étnica são individualmente responsáveis e imputáveis por tais 
violações dos Direitos Humanos, e que a comunidade internacional deverá envidar todos os esforços para levar 
os indivíduos legalmente responsáveis por tais violações a responder perante a justiça.  

24. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Estados para que adotem, individual e 
coletivamente, medidas imediatas para combater a prática da limpeza étnica com vista à sua rápida eliminação. 
As vítimas da odiosa prática da limpeza étnica têm direito a reparações adequadas e efetivas.  

2. Pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e lingüísticas  

25. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela à Comissão dos Direitos do Homem para que analise 
formas e meios de promover e proteger eficazmente os direitos das pessoas pertencentes a minorias tal como 
estabelecido na Declaração sobre os Direitos de Pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 
Religiosas e lingüísticas. Neste contexto, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela ao Centro para 
os Direitos Humanos para que providencie, a pedido dos Governos interessados e como parte do seu programa 
de serviços consultivos e de assistência técnica, pela prestação de serviços de peritos qualificados sobre questões 
relativas às minorias e aos Direitos Humanos, bem como sobre a prevenção e a resolução de diferendos, para fins 
de assistência em situações atuais ou potenciais envolvendo minorias.  

26. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Estados e a comunidade internacional a promover e 
proteger os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e lingüísticas, em 
conformidade com a Declaração sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 
Religiosas e lingüísticas.  

27. As medidas a adotar, se necessário, deverão consistir, nomeadamente, em facilitar a participação plena 



dessas pessoas em todos os aspectos da vida política, social, religiosa e cultural da sociedade e no progresso 
econômico e desenvolvimento dos seus países.  

Povos Indígenas  

28. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela ao Grupo de Trabalho sobre as Populações Indígenas 
da Sub-Comissão para a Prevenção da Discriminação e proteção das Minorias, para que ultime, na sua décima 
primeira sessão, a redação de um projeto de declaração sobre os direitos dos povos indígenas.  

29. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que a Comissão dos Direitos do Homem 
considere a possibilidade de renovação e atualização do mandato do Grupo de Trabalho sobre as Populações 
Indígenas, após a elaboração do projeto de declaração sobre os direitos dos povos indígenas.  

30. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda, igualmente, que os serviços consultivos e os 
programas de assistência técnica, no âmbito do sistema das Nações Unidas, respondam positivamente a pedidos 
formulados pelos Estados para assistência que beneficie diretamente os povos indígenas. A Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos recomenda, ainda, que sejam postos à disposição do Centro para os Direitos Humanos 
recursos humanos e financeiros adequados, no âmbito do quadro geral de reforço das atividades do Centro 
previsto no presente documento.  

31. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Estados a assegurarem a plena e livre participação 
dos povos indignas em todos os aspectos da sociedade, e em particular nas questões que sejam do seu interesse.  

32. A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos recomenda que a assembléia Geral proclame uma década 
internacional dos povos indígenas do mundo, com início em Janeiro de 1994, incluindo programas orientados 
para a ação, a ser decididos em conjunto com os povos indígenas. Deverá ser estabelecido um fundo voluntário 
de afetação especial para este fim. No âmbito da referida década, deverá ser considerada a criação de um fórum 
permanente para os povos indígenas no interior do sistema das Nações Unidas.  

Trabalhadores migrantes  

33. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Estados para que garantam a proteção dos 
Direitos Humanos de todos os trabalhadores migrantes e suas famílias.  

34. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos considera que a criação de condições, que favoreçam a 
harmonia e a tolerância entre os trabalhadores migrantes e o resto da sociedade do Estado em que residem, se 
reveste de particular importância.  

35. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos convida os Estados a estudarem a possibilidade de assinar e 
ratificar, dentro do mais curto espaço de tempo possível, a Convenção Internacional sobre os Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias.  

3. A igualdade de estatuto e os Direitos Humanos das mulheres  

36. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela ao gozo pleno e em condições de igualdade de todos 
os Direitos Humanos pelas mulheres, e a que tal constitua uma prioridade para os Governos e para as Nações 
Unidas. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha igualmente a importância da integração e da 
plena participação das mulheres, não apenas como agentes, mas também como destinatárias, do processo de 
desenvolvimento, e reitera os objetivos estabelecidos sobre a ação global a favor das mulheres para um 
desenvolvimento sustentável e eqüitativo, consignados na Declaração do Rio sobre Ambiente e 
Desenvolvimento, e no capítulo 24 da Agenda 21, adotada pela Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente 
e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, Brasil, 3 - 14 de Junho de 1992).  

37. A igualdade de estatuto e os Direitos Humanos das mulheres devem ser integrados nas principais atividades 
de todo o sistema das Nações Unidas. Estas questões devem ser tratadas de forma regular e sistemática em todos 
os órgãos e mecanismos pertinentes das Nações Unidas. De um modo especial, devem ser tomadas medidas para 
aumentar a cooperação entre a Comissão sobre o Estatuto da Mulher, a Comissão dos Direitos do Homem, o 
Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, o Fundo das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento das Mulheres, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outras agências desta 
organização e para uma melhor integração dos objetivos respectivos. Deve, neste âmbito, ser reforçada a 
cooperação e integração entre o Centro para os Direitos Humanos e a Divisão para o Progresso das Mulheres.  



38. A Conferência sobre Direitos Humanos salienta principalmente a importância de se trabalhar no sentido da 
eliminação da violência contra as mulheres na vida pública e privada, da eliminação de todas as formas de 
assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres para prostituição, da eliminação de tendências sexistas na 
administração da justiça e da erradicação de quaisquer conflitos que possam surgir entre os direitos das mulheres 
e os efeitos nocivos de certas práticas tradicionais ou consuetudinárias, preconceitos culturais e extremismos 
religiosos. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela à assembléia Geral para que adote o projeto de 
declaração sobre a violência contra as mulheres, e insta os Estados a combaterem a violência contra as mulheres 
em conformidade com as disposições contidas na declaração. As violações dos direitos das mulheres em 
situações de conflito armado constituem violações dos princípios internacionais fundamentais de Direitos 
Humanos e de Direito Humanitário. Todas as violações deste tipo, incluindo especialmente, o homicídio, as 
violações sistemáticas, a escravatura sexual e a gravidez forçada exigem uma resposta particularmente eficaz.  

39. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela à erradicação de todas as formas de discriminação, 
flagrantes ou ocultas, de que as mulheres são vítimas. As Nações Unidas deverão encorajar a ratificação 
universal, por todos os Estados, até ao ano 2000, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres. Deverá ser estimulada a procura de formas e de meios para lidar com o 
número particularmente elevado de reservas à Convenção. O comitê para a Eliminação da Discriminação contra 
as Mulheres deverá continuar, inter alia, o exame às reservas formuladas. Exortam-se os Estados a retirar as 
reservas contrárias ao objeto e fim da Convenção ou que sejam, a qualquer título, incompatíveis com o Direito 
Internacional dos tratados.  

40. Os órgãos de controlo da aplicação de tratados deveriam divulgar a informação necessária para possibilitar às 
mulheres utilizarem, mais eficazmente os procedimentos de aplicação já existentes na sua luta pelo gozo pleno e 
igualitário dos Direitos Humanos e pela não discriminação. Deveriam ser igualmente adotados novos 
procedimentos, destinados a reforçar a aplicação do compromisso assumido em favor da igualdade da mulher e 
dos seus Direitos Humanos. A Comissão sobre o Estatuto da Mulher e o comitê para a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres deveriam examinar rapidamente a hipótese da introdução do direito de 
petição, através da preparação de um protocolo facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos acolhe a decisão da 
Comissão dos Direitos do Homem, tomada na sua quinta sessão, no sentido de considerar a nomeação de um 
Relator Especial sobre a violência contra as mulheres.  

41. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece a importância das mulheres poderem usufruir o 
mais elevado padrão de saúde física e mental ao longo das suas vidas. No âmbito da Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos e da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 
bem como da Proclamação de Teerã de 1968, a Conferência Mundial sobre Direitos do Homem reafirma, com 
base na igualdade entre homens e mulheres, um direito da mulher a cuidados de saúde adequados e acessíveis e 
ao mais vasto leque possível de serviços de planejamento familiar, assim como à igualdade de acesso ao ensino, 
a todos os níveis.  

42. Os órgãos de controlo da aplicação de tratados deverão incluir o estatuto da mulher e os seus Direitos 
Humanos nas suas deliberações e conclusões, fazendo uso de dados que se refiram especificamente a este sexo. 
Os Estados deverão ser encorajados a fornecer informações sobre a situação das mulheres, de jure e de fato, nos 
seus relatórios apresentados àqueles órgãos. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos constata, com 
satisfação, que a Comissão dos Direitos do Homem, adotou, na sua quadragésima nona sessão, a resolução 
1993/46, de 8 de Março de 1993, afirmando que os relatores e os grupos de trabalho no domínio dos Direitos 
Humanos deveriam ser encorajados a proceder de igual modo. A Divisão para o Progresso das Mulheres, em 
cooperação com outros organismos das Nações Unidas, particularmente o Centro para os Direitos Humanos, 
deverá igualmente tomar medidas com vista a garantir que as atividades das Nações Unidas ligadas aos Direitos 
Humanos contemplem regularmente as violações dos Direitos Humanos das mulheres, incluindo os abusos 
cometidos especificamente contra esse sexo. Deverá ser encorajada a formação de pessoal das Nações Unidas no 
domínio dos Direitos Humanos e do auxílio humanitário, para que este possa reconhecer e lidar com este tipo de 
abusos de Direitos Humanos, e efetuar o seu trabalho sem preconceitos sexistas.  

43. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Governos e as organizações regionais e 
internacionais a facilitarem o acesso das mulheres a cargos com competências decisórias e a permitirem a sua 
maior participação nos processos decisórios. A Conferência encoraja ainda a adoção de novas medidas no seio 
do Secretariado das Nações Unidas, no sentido de serem nomeadas e promovidas mulheres enquanto membros 
do pessoal, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, e encoraja outros órgãos principais e subsidiários 
das Nações Unidas a garantirem a participação das mulheres em condições de igualdade.  



44. A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos congratula-se com a Conferência Mundial sobre as 
Mulheres, que ocorrerá em Pequim em 1995, e insta a que os Direitos Humanos das mulheres desempenhem um 
papel importante nas suas deliberações, em conformidade com os temas prioritários relativos à igualdade, ao 
desenvolvimento e à paz, da Conferência Mundial sobre Mulheres.  

4. Os direitos da criança  

45. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reitera o princípio "As Crianças em Primeiro Lugar" e, 
neste domínio, sublinha a importância dos esforços significativos, realizados a nível nacional e internacional, 
especialmente os do Fundo das Nações Unidas para a Infância, com vista à promoção do respeito pelos direitos 
da criança à sobrevivência, à proteção, ao desenvolvimento e à participação.  

46. Deverão ser tomadas medidas para alcançar, até 1995, a ratificação universal da Convenção sobre os Direitos 
da Criança e a assinatura universal da Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a proteção e o 
Desenvolvimento das Crianças e o Plano de Ação, adotados pela Cimeira Mundial para a Infância, bem como a 
sua aplicação efetiva. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Estados a retirarem as reservas 
emitidas à Convenção sobre os Direitos da Criança contrárias ao objeto e ao fim da mesma ou que sejam, a 
qualquer título, incompatíveis com o Direito Internacional dos tratados.  

47. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta todas as nações a empreenderem medidas no limite 
máximo dos seus recursos disponíveis, com o apoio da cooperação internacional, para se atingirem os objetivos 
fixados no Plano de Ação da Cimeira Mundial. A Conferência apela aos Estados para integrarem a Convenção 
sobre os Direitos da Criança nos respectivos planos de ação nacionais. Através de tais planos nacionais e dos 
esforços internacionais, deverá ser atribuída especial prioridade à redução das taxas de mortalidade infantil e 
materna, à redução das taxas de má nutrição e analfabetismo, ao acesso a água potável e ao ensino básico. 
Sempre que necessário, os planos nacionais de ação serão concebidos com vista a combater emergências de 
conseqüências devastadoras resultantes de catástrofes naturais e conflitos armados, bem como o problema 
igualmente grave das crianças em situação de pobreza extrema.  

48. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta todos os Estados a debruçarem-se, com o apoio da 
cooperação internacional, sobre o sério problema das crianças que vivem em circunstância especialmente 
difíceis. A exploração e o abuso de crianças deverão ser ativamente combatidos, devendo ser analisadas as suas 
causas mais remotas. Impõem-se medidas eficazes contra o infanticídio de crianças do sexo feminino, o trabalho 
infantil de efeitos nocivos, a venda de crianças e de órgãos, a prostituição e a pornografia infantis e outras formas 
de abuso sexual.  

49. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apóia todas as medidas tomadas pelas Nações Unidas e 
pelas suas agências especializadas com vista a assegurar a proteção e a promoção efetivas dos Direitos Humanos 
das meninas. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Estados a revogarem as leis e 
regulamentos em vigor e quaisquer costumes e práticas que descriminem e prejudiquem as meninas.  

50. Deverão ser aplicadas normas de Direito Humanitário e adotadas medidas por forma a proteger e a facilitar a 
prestação de assistência às crianças em zonas de guerra. As medidas deverão incluir a proteção das crianças 
contra o uso indiscriminado de todas as armas de guerra, em especial das minas antipessoal. A necessidade de 
cuidados subseqüentes e de medidas de reabilitação das crianças traumatizadas pela guerra deverão ser 
abordadas com urgência. Conferência apela ao comitê dos Direitos da Criança para que estude a questão da 
elevação da idade mínima de incorporação nas forças armadas.  

51. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que as questões relacionadas com os Direitos 
Humanos e a situação das crianças sejam regularmente revistas e supervisionadas por todos os órgãos e 
mecanismos relevantes do sistema das Nações Unidas e pelos organismos de fiscalização das agências 
especializadas, em conformidade com os respectivos mandatos.  

52. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece a importância do papel desempenhado por 
organizações não-governamentais na aplicação efetiva de todos os instrumentos em matéria de Direitos 
Humanos e, em particular, da Convenção sobre os Direitos da Criança.  

53. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que o comitê dos Direitos da Criança seja 
habilitado, de forma rápida e efetiva, e mediante o apoio do Centro para os Direitos Humanos, a desempenhar o 
seu mandato, tendo especialmente em vista o número sem precedentes de Estados que ratificaram a Convenção e 
que apresentaram relatórios nacionais.  



5. Proibição da tortura  

54. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com a ratificação da Convenção contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes por um elevado número de Estados 
Membros e encoraja a sua rápida ratificação pelos restantes Estados Membros.  

55. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha que uma das violações mais atrozes da dignidade 
humana consiste no ato da tortura, cujos efeitos destroem a dignidade das vítimas, diminuindo a sua capacidade 
de prosseguirem as suas vidas e as suas atividades.  

56. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que, de acordo com a legislação em matéria de 
Direitos Humanos e Direito Humanitário, o direito a não ser sujeito a tortura deve ser protegido em quaisquer 
circunstâncias, incluindo em situações de distúrbios internos ou internacionais ou de conflitos armados.  

57. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta, assim, todos os Estados a porem um termo imediato à 
prática da tortura e a erradicar definitivamente este mal através da aplicação plena da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, bem como das convenções relevantes, reforçando, quando necessário, os mecanismos já 
existentes. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Estados para que cooperem 
plenamente com o Relator Especial sobre a questão da tortura, no cumprimento do seu mandato.  

58. Deverá ser dada especial atenção ao respeito universal e à efetiva aplicação dos Princípios de Deontologia 
Médica aplicáveis à atuação do pessoal dos serviços de saúde, especialmente aos médicos, para a proteção de 
pessoas presas ou detidas contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 
adotados pela assembléia Geral das Nações Unidas.  

59. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha a importância de serem tomadas outras ações 
concretas no âmbito das Nações Unidas, com vista a prestar assistência às vítimas de tortura e assegurar soluções 
mais eficazes para a sua reabilitação social, física e psicológica. Deverá conceder-se uma elevada prioridade à 
atribuição dos recursos necessários para este fim, inter alia, mediante contribuições adicionais para o Fundo 
Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas de Tortura.  

60. Os Estados deverão revogar a legislação que conduza à impunidade dos responsáveis por violações graves 
dos Direitos Humanos, tais como a tortura, devendo igualmente instaurar ações judiciais contra tais violações, 
fazendo assim prevalecer os princípios do Estado de Direito.  

61. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que os esforços para erradicar a tortura deverão, 
antes de tudo, concentrar-se na prevenção, pelo que apela à rápida adoção de um protocolo facultativo à 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que se destina a criar um 
sistema de visitas regulares aos locais de detenção.  



Desaparecimentos forçados  

62. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, congratulando-se com a adoção, pela assembléia Geral, da 
Declaração sobre a proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, apela a todos os Estados 
para que tomem medidas legislativas, administrativas, judiciais e outras por forma a prevenir, fazer cessar e 
punir atos de desaparecimentos forçados. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma constituir 
dever de todos os Estados, em quaisquer circunstâncias, proceder a investigações sempre que houver razões para 
crer que ocorreu um desaparecimento forçado num território sob a sua jurisdição e, a confirmarem-se as 
suspeitas, julgar os seus autores.  

6. Direitos da Pessoa com Deficiências  

63. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que todos os Direitos Humanos e liberdades 
fundamentais são universais neles se incluindo, por conseguinte, e sem quaisquer reservas, as pessoas com 
deficiências. Todas as pessoas nascem iguais tendo os mesmos direitos à vida e ao bem-estar, à educação e ao 
trabalho, a viverem com independência e a participarem ativamente em todos os aspectos da vida em sociedade. 
Assim, qualquer discriminação direta ou outro tratamento discriminatório negativo de uma pessoa com 
deficiência constitui uma violação dos seus direitos. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela aos 
Governos para que, quando tal seja necessário, adotem ou adaptem a legislação existente por forma a garantir o 
acesso das pessoas com deficiências a estes e outros direitos.  

64. As pessoas com deficiências devem ter lugar em toda a parte. Deverá ser garantida a igualdade de 
oportunidades às pessoas com deficiências através da eliminação de todas as barreiras socialmente impostas, 
quer sejam estas físicas, financeiras, sociais ou psicológicas, que excluam ou limitem a sua participação plena na 
vida em sociedade.  

65. Relembrando o Programa de Ação Mundial relativo às Pessoas com Deficiências, adotado pela assembléia 
Geral na sua trigésima sétima sessão, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela à assembléia Geral e 
ao Conselho econômico e Social para que adotem, nas suas reuniões de 1993, o projeto de regras gerais sobre a 
igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiências.  

C. Cooperação, desenvolvimento e reforço dos Direitos Humanos  

66. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que seja dada prioridade à adoção de medidas 
nacionais e internacionais visando a promoção da democracia, do desenvolvimento e dos Direitos Humanos.  

67. Deverá ser dado especial ênfase a medidas tendentes a estabelecer e fortalecer instituições relacionadas com 
os Direitos Humanos, ao reforço de uma sociedade civil pluralista e à proteção de grupos que se tenham tornado 
vulneráveis. Neste contexto, reveste-se de particular importância o apoio prestado a pedido de Governos para a 
realização de eleições livres e justas, incluindo a assistência em aspectos das eleições relativos a Direitos 
Humanos e a informação ao público sobre o processo eleitoral. É igualmente importante o apoio prestado na 
consolidação do Estado de Direito, na promoção da liberdade de expressão e na administração da justiça, bem 
como na participação efetiva das pessoas nos processos decisórios.  

68. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha a necessidade de serem reforçados os serviços 
consultivos e as atividades de assistência técnica do Centro para os Direitos Humanos. O Centro deverá prestar 
apoio aos Estados que o solicitem, em questões específicas sobre Direitos Humanos, incluindo na preparação de 
relatórios ao abrigo de tratados em matéria de Direitos Humanos, bem como na aplicação de planos de ação 
coerentes e completos com vista à promoção e à proteção dos Direitos Humanos. O reforço das instituições de 
Direitos Humanos e da democracia, a proteção jurídica dos Direitos Humanos, a formação de funcionários e 
outro pessoal, a educação alargada e a informação ao público destinados a promover o respeito pelos Direitos 
Humanos, deverão ser disponibilizados enquanto componentes destes programas.  

69. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda vivamente que seja criado, no âmbito das 
Nações Unidas, um programa completo para ajudar os Estados na tarefa da construção e do reforço das 
estruturas nacionais adequadas que tenham um impacto direto na observância generalizada dos Direitos 
Humanos e na manutenção do Estado de Direito. Este programa, que deverá ser coordenado pelo Centro para os 
Direitos Humanos, deverá poder prestar, a pedido do Governo interessado, apoio técnico e financeiro a projetos 
nacionais destinados a reformar estabelecimentos penais e penitenciários, o ensino e a formação de advogados, 
juízes e agentes de forças de segurança no domínio dos Direitos Humanos, e em qualquer outra esfera de 
atividade relevante para o bom funcionamento do Estado de Direito. O programa deverá colocar à disposição dos 
Estados o apoio para a realização de planos de ação com vista à promoção e à proteção dos Direitos Humanos.  



70. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos solicita ao Secretário-Geral das Nações Unidas que submeta 
propostas à assembléia Geral das Nações Unidas contendo alternativas para a criação, a estrutura, as 
modalidades operacionais e o financiamento do programa proposto.  

71. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que cada Estado pondere a oportunidade da 
elaboração de um plano de ação nacional que identifique os passos através dos quais esse Estado poderia 
melhorar a promoção e a proteção dos Direitos Humanos.  

72. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que o direito universal e inalienável ao 
desenvolvimento, tal como se encontra consagrado na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, deve ser 
aplicado e realizado. Neste contexto, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com a 
nomeação, pela Comissão dos Direitos do Homem, de um grupo de trabalho temático sobre o direito ao 
desenvolvimento e insta o Grupo de Trabalho, em consulta e cooperação com outros órgãos e agências do 
sistema das Nações Unidas, a formular de imediato, para consideração prévia pela assembléia Geral das Nações 
Unidas, medidas abrangentes e efetivas com vista à eliminação de obstáculos na realização e concretização da 
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, recomendando formas e meios que permitam a concretização 
do direito ao desenvolvimento por todos os Estados.  

73. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que as organizações não-governamentais e 
outras organizações locais ativas na área do desenvolvimento e/ou Direitos Humanos, deverão ser habilitadas a 
desempenhar um papel significativo a nível nacional e internacional no debate e nas atividades relacionados com 
o direito ao desenvolvimento e na sua realização, em cooperação com os Governos, em todos os aspectos 
relevantes da cooperação para o desenvolvimento.  

74. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela aos Governos, às agências e às instituições 
competentes, bem como a instituições nacionais que trabalhem nessa área, para que aumentem 
consideravelmente os recursos atribuídos à criação de sistemas jurídicos operacionais capazes de proteger os 
Direitos Humanos. Os intervenientes no domínio da cooperação para o desenvolvimento deverão ter presente a 
relação mutuamente complementar entre o desenvolvimento, a democracia e os Direitos Humanos. A cooperação 
deverá basear-se no diálogo e na transparência. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela 
igualmente à criação de programas abrangentes, que incluam bancos de informação e pesquisa e pessoal 
especializado, relacionados com o fortalecimento do Estado de Direito e das instituições democráticas.  

75. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos encoraja a Comissão dos Direitos do Homem, em 
cooperação com o comitê sobre os Direitos econômicos, Sociais e Culturais, a prosseguir a análise de protocolos 
facultativos ao Pacto Internacional sobre os Direitos econômicos, Sociais e Culturais.  

76. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que sejam disponibilizados mais recursos para o 
reforço ou o estabelecimento de acordos regionais com vista à promoção ou à proteção dos Direitos Humanos, 
ao abrigo dos programas de serviços consultivos e de assistência técnica do Centro para os Direitos Humanos. 
Os Estados são encorajados a solicitar apoio para fins como sessões de trabalho regionais e sub-regionais, 
seminários e trocas de informação destinados a reforçar os acordos regionais para a promoção e a proteção dos 
Direitos Humanos em consonância com os padrões universais de Direitos Humanos, consagrados nos 
instrumentos internacionais sobre Direitos Humanos.  

77. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apóia todas as medidas tomadas pelas Nações Unidas e suas 
agências especializadas relevantes, com vista a assegurar a promoção e a proteção efetivas dos direitos das 
associações sindicais, conforme estabelecido no Pacto Internacional sobre os Direitos econômicos, Sociais e 
Culturais e outros instrumentos internacionais relevantes. A Conferência apela a todos os Estados para que 
observem rigorosamente as suas obrigações neste domínio, constantes de instrumentos internacionais.  

D. Educação em matéria de Direitos Humanos  

78. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos considera que o ensino, a formação e a informação ao 
público em matéria de Direitos Humanos são essenciais para a promoção e a obtenção de relações estáveis e 
harmoniosas entre as comunidades, bem como para o favorecimento da compreensão mútua, da tolerância e da 
paz.  

79. Os Estados deverão erradicar o analfabetismo e deverão direcionar o ensino para o desenvolvimento pleno da 
personalidade humana e para o reforço do respeito pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais. A 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Estados e instituições que incluam os Direitos 
Humanos, o Direito Humanitário, a democracia e o primado do direito como disciplinas curriculares em todos os 



estabelecimentos de ensino, formais e não formais.  

80. A educação em matéria de Direitos Humanos deverá incluir a paz, a democracia, o desenvolvimento e a 
justiça social, conforme definidos nos instrumentos internacionais e regionais de Direitos Humanos, a fim de 
alcançar uma compreensão e uma consciencialização comuns, que permitam reforçar o compromisso universal 
em favor dos Direitos Humanos.  

81. Considerando o Plano Mundial de Ação para a Educação em matéria de Direitos Humanos e Democracia, 
adotado em Março de 1993 pelo Congresso Internacional para a Educação em matéria de Direitos Humanos e 
Democracia da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, bem como outros 
instrumentos em matéria de Direitos Humanos, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que 
os Estados desenvolvam programas e estratégias específicos que assegurem uma educação, o mais abrangente 
possível, em matéria de Direitos Humanos e a divulgação de informação ao público, com particular incidência 
sobre as necessidades das mulheres no campo dos Direitos Humanos.  

82. Os Governos, com o apoio das organizações intergovernamentais, das instituições nacionais e das 
organizações não-governamentais, deverão promover uma maior consciencialização para os Direitos Humanos e 
para a tolerância mútua. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha a importância do reforço da 
Campanha Mundial de Informação ao Público em matéria de Direitos Humanos promovida pelas Nações Unidas. 
Tais entidades deverão empreender e apoiar a educação em matéria de Direitos Humanos e divulgar de forma 
efetiva informação ao público neste domínio. Os serviços consultivos e os programas de assistência técnica do 
sistema das Nações Unidas deverão ser capazes de responder imediatamente a pedidos dos Estados relativos a 
atividades educacionais e de formação nesta matéria, bem como à educação específica sobre normas contidas em 
instrumentos internacionais de Direitos Humanos e de Direito Humanitário e a sua aplicação a grupos especiais 
tais como as forças armadas, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, a polícia e os especialistas na 
área da saúde. Deverá ser considerada a proclamação de uma década das Nações Unidas para a educação em 
matéria de Direitos Humanos, por forma a promover, encorajar e fazer sobressair este tipo de atividades 
educativas.  

E. Métodos de aplicação e controle  

83. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta os Governos a incluírem no seu direito interno as 
normas consagradas nos instrumentos internacionais de Direitos Humanos e a reforçarem as estruturas, as 
instituições e os órgãos nacionais ativos na promoção e na salvaguarda dos Direitos Humanos.  

84. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda o reforço das atividades e dos programas das 
Nações Unidas, por forma a que estes respondam a pedidos de apoio de Estados que queiram criar e reforçar as 
suas próprias instituições nacionais de promoção e proteção dos Direitos Humanos.  

85. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos encoraja igualmente o reforço da cooperação entre as 
instituições nacionais de promoção e proteção dos Direitos Humanos, particularmente através do intercâmbio de 
informações e experiência, bem como a cooperação com organizações regionais e as Nações Unidas.  

86. Neste âmbito, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda vivamente que os representantes 
das instituições nacionais de promoção e proteção dos Direitos Humanos se reúnam periodicamente, sob os 
auspícios do Centro para os Direitos Humanos, a fim de examinarem formas e meios de melhorar os seus 
mecanismos e de partilharem experiências.  

87. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda aos órgãos de controlo da aplicação de tratados 
em matéria de Direitos Humanos, às reuniões de presidentes daqueles órgãos e às reuniões dos Estados Partes, 
que continuem a tomar medidas visando a coordenação das múltiplas obrigações impostas aos Estados em 
matéria de apresentação de relatórios e das linhas de orientação necessárias à preparação dos relatórios dos 
Estados, ao abrigo das respectivas convenções em matéria de Direitos Humanos, e que ponderem se a sugestão 
relativa à possibilidade de apresentação de um relatório único, relativo às obrigações convencionais assumidas 
por cada Estado, tornará estes procedimentos mais efetivos e aumentará o respectivo impacto.  

88. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que os Estados Partes em instrumentos 
internacionais de Direitos Humanos, a assembléia Geral e o Conselho econômico e Social ponderem o estudo 
dos órgãos de controlo da aplicação de tratados em matéria de Direitos Humanos e dos vários mecanismos e 
procedimentos temáticos existentes, com vista a promover uma maior eficiência e eficácia, através de uma 
melhor coordenação dos diversos órgãos, mecanismos e procedimentos, tomando em consideração a necessidade 
de evitar duplicações desnecessárias e sobreposições dos respectivos mandatos e tarefas.  



89. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que se prossiga o esforço de melhoria do 
funcionamento, nomeadamente das tarefas de fiscalização, dos órgãos de controlo da aplicação de tratados, 
considerando as múltiplas propostas apresentadas neste domínio, em particular aquelas submetidas pelos 
próprios órgãos de controlo da aplicação de tratados e pelas reuniões dos presidentes daqueles órgãos. Deverá ser 
igualmente encorajada a abordagem nacional global adotada pelo comitê dos Direitos da Criança.  

90. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que os Estados Partes nos tratados de Direitos 
Humanos considerem a aceitação de todos os procedimentos facultativos de comunicação disponíveis.  

91. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos encara com preocupação a questão da impunidade dos 
autores de violações dos Direitos Humanos e apóia os esforços desenvolvidos pela Comissão dos Direitos do 
Homem e pela Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e proteção das Minorias, na análise de todos os 
aspectos deste problema.  

92. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que a Comissão dos Direitos do Homem analise 
a possibilidade de uma melhor aplicação dos instrumentos existentes em matéria de Direitos Humanos a nível 
internacional e regional, e encoraja a Comissão de Direito Internacional a prosseguir os seus trabalhos relativos à 
criação de um tribunal penal internacional.  

93. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela aos Estados que ainda não o fizeram, para que adiram 
às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 e aos respectivos Protocolos e que tomem todas as medidas 
adequadas a nível nacional, incluindo medidas legislativas, para a sua aplicação plena.  

94. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que seja rapidamente concluído e adotado o 
projeto de declaração sobre o direito e a responsabilidade dos indivíduos, grupos e órgãos da sociedade na 
promoção e proteção dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais universalmente reconhecidos.  

95. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos sublinha a importância da preservação e reforço do sistema 
de procedimentos especiais: relatores, representantes, peritos e grupos de trabalho da Comissão dos Direitos do 
Homem e da Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e da proteção das Minorias, por forma a permitir-
lhes que cumpram os seus mandatos em todos os países do mundo, fornecendo-lhes os recursos humanos e 
financeiros necessários. Dever-se-á garantir a possibilidade a estes procedimentos e mecanismos de 
harmonizarem e racionalizarem os seus trabalhos através de reuniões periódicas. Todos os Estados são 
solicitados a cooperar plenamente com tais procedimentos e mecanismos.  

96. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que as Nações Unidas assumam um papel mais 
ativo na promoção e na proteção dos Direitos Humanos, assegurando o respeito total pelo Direito Internacional 
Humanitário em todas as situações de conflito armado, em conformidade com os fins e os princípios consagrados 
na Carta das Nações Unidas.  

97. Reconhecendo o importante papel da componente de Direitos Humanos em acordos específicos respeitantes 
a algumas operações de manutenção da paz das Nações Unidas, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 
recomenda que o Secretário-Geral tome em consideração a atividade de preparação de relatórios, a experiência e 
as capacidades do Centro para os Direitos Humanos e dos mecanismos de Direitos Humanos, em conformidade 
com a Carta das Nações Unidas.  

98. Por forma a reforçar o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, deverão ser consideradas novas 
abordagens, tais como um sistema de indicadores para a avaliação dos progressos realizados na realização dos 
direitos enunciados no Pacto Internacional sobre os Direitos econômicos, Sociais e Culturais. Deve ser realizado 
um esforço concertado que garanta o reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais aos níveis 
nacional, regional e internacional.  



F. Acompanhamento da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos  

99. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que a assembléia Geral, a Comissão dos Direitos 
do Homem e outros órgãos e agências do sistema das Nações Unidas relacionados com os Direitos Humanos, 
considerem formas e meios para uma total e imediata aplicação das recomendações contidas na presente 
Declaração, incluindo a possibilidade de proclamação de uma década das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda ainda que a Comissão dos Direitos do 
Homem analise anualmente os progressos alcançados nesse sentido.  

100. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos solicita ao Secretário-Geral das Nações Unidas que, por 
ocasião do qüinquagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, convide todos os 
Estados, órgãos e agências do sistema das Nações Unidas relacionados com os Direitos Humanos, a 
apresentarem-lhe relatórios sobre os progressos alcançados na aplicação da presente Declaração e que o 
Secretário-Geral apresente um relatório à assembléia Geral, na sua qüinquagésima terceira sessão, por 
intermédio da Comissão dos Direitos do Homem e do Conselho econômico e Social. Do mesmo modo, as 
instituições regionais e, se tal for julgado apropriado, as instituições nacionais de Direitos Humanos, bem como 
as organizações não-governamentais, podem apresentar os seus pontos de vista ao Secretário-Geral sobre os 
progressos alcançados na aplicação da presente Declaração. Deverá ser dada especial atenção à avaliação dos 
progressos com vista à ratificação universal dos tratados e protocolos internacionais em matéria de Direitos 
Humanos adotados no âmbito do sistema das Nações Unidas. 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC5 
11 de março de 1994 

 
 PREÂMBULO  

 No umbral de um novo milênio, a América pode ver seu futuro apoiado na democracia. A abertura 
política ganhou terreno. Os cidadãos têm maior consciência de seus direitos. Eleições periódicas, governos, 
parlamentos, partidos políticos, sindicatos, associações e grupos sociais da mais variada índole, refletem as 
aspirações da população mais que em nenhum outro momento de nossa história. 

 No exercício democrático, várias conquistas suscitam o otimismo, mas também aconselham a 
prudência. A crise das instituições, as desigualdades, o atraso, as frustrações transformadas em intransigência, a 
busca de receitas fáceis, a incompreensão sobre o caráter do processo democrático e as pressões setoriais são um 
perigo constante para o progresso alcançado, e constituem também obstáculos potenciais para continuar 
avançando. 

 Por estas razões, é dever daqueles que vivem neste hemisfério, desde Alaska até a Terra do Fogo, 
consolidar a vigência das liberdades públicas e os direitos humanos. 

 A prática democrática deve ser refletida em instituições modernas, representativas e respeitosas dos 
cidadãos; mas deve presidir também a vida cotidiana. A democracia e a  liberdade, binômio indissolúvel somente 
germinarão com força e estabilidade se estiverem arraigados nos homens e mulheres do nosso continente. 

 Sem a prática diária desse binômio, os resultados são previsíveis: a vida individual e social são 
destruídas, a interação de pessoas e grupos fica cerceada, o progresso material é desviado, a possibilidade de 
mudança fica suspensa, se desvirtua a justiça, o desenvolvimento humano se converte em mera ficção. A 
liberdade não deve ser limitada em função de nenhum outro fim. A liberdade é uma, mas múltiplas são as suas 
manifestações; pertence aos seres humanos, não ao poder. 

 Porque compartimos desta convicção, porque acreditamos na força criativa de nossos  povos e porque 
estamos convencidos de que nosso princípio e destino devem ser a liberdade e a democracia, apoiamos 
abertamente sua manifestação mais direta e vigorosa, aquela sem a  qual o exercício democrático não pode 
existir nem reproduzir-se: a liberdade de expressão  de imprensa através de qualquer meio de comunicação. 

 Aqueles que assinam esta declaração representam distintos legados e visões. Nós nos orgulhamos da 
pluralidade e diversidade de nossas culturas, e nos alegra que possam confluir-se e unificar-se mediante um 
elemento que propicia seu florescimento e criatividade: a liberdade de expressão, motor e ponto de partida dos 
direitos básicos do ser humano. 

 Somente através da livre expressão e circulação de idéias, a busca e difusão de informações, a possibilidade de 
indagar e questionar, de expor e reagir, de coincidir e discordar, de dialogar e confrontar, de publicar e 
transmitir, é possível manter uma sociedade livre. Somente mediante a prática destes princípios será possível 
garantir aos cidadãos e aos grupos seu direito de receber informação imparcial e oportuna. Somente mediante a 
discussão aberta e a informação sem barreiras será possível  buscar respostas aos grandes problemas coletivos, 
criar consensos, permitir que o desenvolvimento beneficie a todos os setores, exercer a justiça social e avançar 
na conquista da equidade. Por isto,  rejeitamos com veemência aqueles que defendem que liberdade e progresso, 
liberdade e ordem, liberdade e estabilidade, liberdade e justiça, liberdade e governabilidade são valores 
contrapostos. 

 Sem liberdade não pode haver verdadeira ordem, estabilidade e justiça. E sem  liberdade de expressão 
não pode haver liberdade. A liberdade de expressão e de busca, difusão e recepção de informações somente 
poderá ser exercida se existe liberdade de imprensa. 

 Sabemos que nem toda expressão e informação podem encontrar acolhida em todos os meios de 
comunicação. Sabemos que a existência da liberdade de imprensa não garante automaticamente a prática 
                                                             
5 Declaração realizada em 11 de março de 1994 sobre a liberdade de expressão e de imprensa. 
Foi redigida por 100 especialistas a pedido da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). O documento ataca a 
censura prévia e a violência contra jornalistas. A Declaração foi assinada pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso em 1996 e pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006.   



irrestrita da liberdade de expressão. Mas também sabemos que constitui a melhor possibilidade de alcançar e, 
com ela, desfrutar das demais liberdades públicas. 

 Sem meios independentes, sem garantias para seu funcionamento livre, sem autonomia na tomada de 
decisões e sem segurança para o exercício pleno dela, não será possível a prática da liberdade de expressão. 
Imprensa livre é sinônimo de expressão livre. 

 Onde os meios podem surgir livremente, decidir sua orientação e a maneira de servir ao público, onde 
também florescem as possibilidades de buscar informação, de difundi-la sem  censura, de questioná-las sem 
temores e de promover o livre intercâmbio de idéias e opiniões. Todavia, quando, a pretexto de qualquer 
objetivo, se cerceia a liberdade de imprensa, desaparecem as demais liberdades. 

 Nos agrada que, depois de uma época em que se pretendeu legitimar a imposição de controles 
governamentais aos fluxos informativos, possamos coincidir agora na defesa da liberdade. Nesta tarefa, muitos 
homens e mulheres do mundo estão unidos. Contudo,  também abundam os ataques. Nosso continente não é uma 
exceção. Ainda persistem países com governos despóticos que renegam todas as liberdades, especialmente, as 
que se relacionam com a expressão. Existem ainda delinqüentes, terroristas e narcotraficantes que ameaçam, 
agridem e assassinam jornalistas. 

 Mas estas não são as únicas maneiras de vulnerar a imprensa e a expressão  livres. A tentação ao 
controle e a regulamentação coatoras conduzem a decisões que limitam a ação independente dos meios de 
imprensa, jornalistas e cidadãos que desejam buscar e difundir informações e opiniões. 

 Políticos que proclamam sua fé na democracia são freqüentemente  intolerantes com as  críticas 
públicas. Setores sociais diversos adjudicam à imprensa culpas inexistentes. Juízes com pouca visão exigem que 
os jornalistas divulguem fontes que devem permanecer reservadas. Funcionários ciosos negam aos cidadãos 
acesso à  informação pública. Até as constituições de alguns países democráticos contêm certos elementos de 
restrição sobre a imprensa. 

 Ao defender uma imprensa livre e rejeitar  imposições alheias, postulamos, também, uma imprensa 
responsável, compenetrada e convencida dos compromissos que supõe o exercício da liberdade.  

 

PRINCÍPIOS 

 Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, 
promovam o bem estar e protejam sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que possa coagir 
a liberdade de expressão ou de imprensa, qualquer que seja o meio de comunicação. 

 Porque temos plena consciência desta realidade, estamos profundamente convictos e firmemente 
comprometidos com a liberdade, e subscrevemos esta Declaração, com os seguintes princípios: 

1. Não há pessoas sem sociedades livres, sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício desta não é 
uma concessão das autoridades; é um direito inalienável  do povo. 

2. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. 
Ninguém pode restringir ou negar estes direitos. 

3. As autoridades devem estar legalmente obrigadas a colocar à disposição dos cidadãos, de maneira oportuna e 
eqüitativa, a informação gerada pelos setor público. Não se poderá obrigar a nenhum jornalista a revelar suas 
fontes de informação. 

4. O assassinato, o terrorismo, o seqüestro, as pressões, a intimidação, a prisão injusta dos jornalistas, a 
destruição material dos meios de comunicação, a violência de qualquer tipo e a impunidade dos agressores, 
constrangem severamente a liberdade de  expressão e de imprensa. Estes atos devem ser investigados com 
rapidez e punidos com severidade. 

5. A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou de divulgação de suas mensagens, a imposição 
arbitrária de informação, a criação de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício 
e mobilização dos jornalistas, opõem-se  diretamente à  liberdade de imprensa. 



6. Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em razão do 
que escrevem ou digam. 

7. As políticas alfandegárias e cambiárias, as licenças para a importação de papel ou equipamento jornalístico, o 
outorgamento de freqüências de rádio e televisão e a concessão ou supressão de publicidade estatal, não 
devem ser aplicadas para premiar ou punir os meios ou os jornalistas. 

8. O caráter colegiado de jornalistas, sua incorporação a associações profissionais ou gremiais e a afiliação dos 
meios de comunicação a câmaras empresariais, devem ser estritamente voluntárias. 

9. A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, a busca de precisão, imparcialidade 
e equidade, e à clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A consecução deste fins 
e a observância dos valores éticos e profissionais não devem ser impostos, são responsabilidade exclusiva de 
jornalistas e dos meios. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou pune. 

10. Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade ou formular críticas 
ou denúncias contra o poder público. 

A luta pela  liberdade de expressão e de imprensa, por qualquer meio, não é tarefa de um dia; é um 
objetivo permanente. Trata-se de uma causa fundamental  para a democracia e a civilização em nosso 
hemisfério. Não somente é baluarte e antídoto contra todo abuso de autoridade: é o alento cívico de uma 
sociedade. Defendê-la dia a dia significa honrar a nossa  história e dominar nosso destino. Nós nos 
comprometemos com estes princípios. 

   

MECANISMOS INTERNACIONAIS PARA A PROMOÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

DO 

           Relator Especial da ONU sobre a Liberdade de Opinião e Expressão, do Representante da OSCE sobre a 
Liberdade de Imprensa e do Relator Especial da OEA sobre Liberdade de Expressão. 

           Tendo-se reunido com representantes das ONGS, UNESCO, associações de jornalistas e especialistas em 
direitos humanos em Londres, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2002, com o apoio do ARTIGO 19, Campanha 
Mundial para a Liberdade de Expressão;  

           Reiterando, por ocasião do Dia dos Direitos Humanos, a necessidade de um ambiente de respeito pelos 
direitos humanos para a realização prática do direito à liberdade de expressão;  

           Recordando e reafirmando as Declarações Conjuntas de 26 de novembro de 1999, 30 de novembro de 
2000 e 20 de novembro de 2001;  

           Condenando os ataques contra jornalistas, incluídos os assassinatos e as ameaças, assim como o clima de 
impunidade que existe em muitos países, como se assinalou na Declaração Conjunta de 30 de novembro de 
2000;  

           Reconhecendo a importância que os dois pilares da liberdade de imprensa e a existência de uma justiça 
independente e efetiva têm no fortalecimento democrático;  

           Celebrando o estabelecimento da Corte Penal Internacional;  

           Destacando que os problemas vinculados a uma justiça débil não podem ser abordados através de 
restrições à liberdade de expressão;  

           Conhecendo a ameaça que apresenta a crescente concentração da propriedade dos meios de imprensa e os 
meios de comunicação, em particular para a diversidade e a independência editorial;  



           Conscientes da importante função fiscalizadora que desempenham os meios de imprensa ao revelar a 
corrupção política e econômica e outros desvios;  

           Recordando a preocupação expressa na Declaração Conjunta de 20 de novembro de 2001 pela 
interferência no livre fluxo de informação e de idéias por parte de figuras de governo e funcionários do Estado 
que são proprietários de meios de imprensa;  

           Atentos ao constante abuso da legislação penal sobre difamação, inclusive por parte de políticos e outras 
pessoas públicas;  

           Celebrando a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão na África e o compromisso da 
Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos de adotar um mecanismo regional de promoção do direito 
à liberdade de expressão;  

           Observando a necessidade de contar com mecanismos especializados para promover a liberdade de 
expressão em todas as regiões do mundo;  

           Adotam a seguinte Declaração:  

           Liberdade de expressão e administração da justiça  

§ Não se podem justificar as restrições especiais aos comentários sobre tribunais e juízes; a justiça 
cumpre uma função pública chave e, como tal, deve estar submetida ao controle popular. 

 § Não se podem justificar as restrições à informação sobre processos legais em curso, a menos que exista 
um risco substancial de grave prejuízo para a imparcialidade de tais processos e que a ameaça ao direito a um 
juízo imparcial ou à presunção de inocência supere o prejuízo para a liberdade de expressão. 

 § Toda sanção por informar sobre processos legais deve aplicar-se somente depois de um juízo justo e 
público perante um tribunal competente, independente e imparcial; é inaceitável a prática da justiça sumária que 
se aplica em casos de crítica dos processos judiciais. 

 § Os tribunais e os processos judiciais, assim como as demais funções do Estado, estão submetidos ao 
principio da máxima transparência na informação, que somente pode ser superado quando é necessário para 
proteger o direito a um juízo justo ou à presunção de inocência. 

 § O direito dos juízes à liberdade de expressão e a formular comentários sobre assuntos de interesse 
público somente deve estar submetido a restrições claramente delimitadas conforme seja necessário para 
proteger sua independência e imparcialidade.  

           Comercialização e liberdade de expressão 

 § Os governos e os órgãos públicos nunca devem abusar da custódia das finanças públicas para tratar de 
influenciar no conteúdo da informação dos meios de imprensa; o anúncio de publicidade deve basear-se em 
razões de mercado. 

 § Os proprietários dos meios de imprensa têm a responsabilidade de respeitar a liberdade de expressão e, 
em particular, a independência editorial. 

 § O direito à liberdade de expressão e a diversidade de informação e idéias deve ser respeitado nos 
acordos financeiros internacionais, incluindo na próxima rodada de negociações da Organização Mundial do 
Comércio, e pelas instituições financeiras internacionais.  

  

     Difamação penal 

 § A difamação penal não é uma restrição justificável da liberdade de expressão; deve ser derrogada a 
legislação penal sobre difamação e substituída, conforme a necessidade, por leis civis de difamação apropriadas. 

Ambeyi Ligabo 
Relator Especial da ONU sobre a Liberdade de Opinião e Expressão 
 



Freimut Duve 
Representante da OSCE sobre a Liberdade de Imprensa 
  
Eduardo Bertoni 
Relator Especial da OEA sobre Liberdade de Expressão 



ANEXO J 
 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO6 
16 a 27 de outubro de 2000 

  

 PREÂMBULO  

REAFIRMANDO a necessidade de assegurar, no Hemisfério, o respeito e a plena vigência das 
liberdades individuais e dos direitos fundamentais dos seres humanos através de um Estado de Direito; 

CONSCIENTES de que a consolidação e o desenvolvimento da democracia dependem da existência de 
liberdade de expressão; 

PERSUADIDOS de que o direito à liberdade de expressão é essencial para o avanço do conhecimento e 
do entendimento entre os povos, que conduzirá a uma verdadeira compreensão e cooperação entre as nações do 
Hemisfério; 

CONVENCIDOS de que, ao se obstaculizar o livre debate de idéias e opiniões, limita-se a liberdade de 
expressão e o efetivo desenvolvimento do processo democrático; 

CONVENCIDOS de que, garantindo o direito de acesso à informação em poder do Estado, conseguir-
se-á maior transparência nos atos do governo, fortalecendo as instituições democráticas. 

RECORDANDO que a liberdade de expressão é um direito fundamental reconhecido na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na 
Declaração Universal de Direitos Humanos, na Resolução 59(I) da Assembléia Geral das Nações Unidas, na 
Resolução 104 adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e em outros instrumentos 
internacionais e constituições nacionais; 

RECONHECENDO que os princípios do Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
representam o marco legal a que estão sujeitos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos; 

REAFIRMANDO o Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelece que o 
direito à liberdade de expressão inclui a liberdade de buscar, receber e divulgar informações e idéias, sem 
consideração de fronteiras e por qualquer meio de transmissão; 

CONSIDERANDO a importância da liberdade de expressão para o desenvolvimento e a proteção dos 
direitos humanos, o papel fundamental que lhe é atribuído pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 
o pleno apoio estendido à Relatoria para a Liberdade de Expressão como instrumento fundamental para a 
proteção desse direito no Hemisfério, na Cúpula das Américas realizada em Santiago, Chile;  

RECONHECENDO que a liberdade de imprensa é essencial para a realização do pleno e efetivo 
exercício da liberdade de expressão e instrumento indispensável para o funcionamento da democracia 
representativa, mediante a qual os cidadãos exercem seu direito de receber, divulgar e procurar informação; 

 REAFIRMANDO que tanto os princípios da Declaração de Chapultepec como os da Carta para uma 
Imprensa Livre constituem documentos básicos que contemplam as garantias e a defesa da liberdade de 
expressão e independência da imprensa e o direito a informação; 

 CONSIDERANDO que a liberdade de expressão não é uma concessão dos Estados, e sim, um direito 
fundamental; e 

 RECONHECENDO a necessidade de proteger efetivamente a liberdade de expressão nas Américas, 
adota, em apoio à Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, a seguinte Declaração de Princípios:  

 PRINCÍPIOS 

                                                             
6
 Aprovado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu 108º período ordinário de sessões, 

celebrado de 16 a 27 de outubro de 2000. 



  

1. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito fundamental e inalienável, 
inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a própria existência de uma 
sociedade democrática.  

2. Toda pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões livremente, nos termos 
estipulados no Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Todas as pessoas devem 
contar com igualdade de oportunidades para receber, buscar e divulgar informação por qualquer meio de 
comunicação, sem discriminação por nenhum motivo, inclusive os de raça, cor, religião, sexo, idioma, 
opiniões políticas ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 
ou qualquer outra condição social. 

3. Toda pessoa tem o direito de acesso à informação sobre si própria ou sobre seus bens, de forma expedita e 
não onerosa, esteja a informação contida em bancos de dados, registros públicos ou privados e, se for 
necessário, de atualizá-la, retificá-la e/ou emendá-la.   

4. O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão 
obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite limitações excepcionais que devem 
estar previamente estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real e iminente que ameace a 
segurança nacional em sociedades democráticas.    

5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou 
informação através de qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser 
proibida por lei. As restrições à livre circulação de idéias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de 
informação e a  criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de 
expressão.   

6. Toda pessoa tem o direito de externar suas opiniões por qualquer meio e forma. A associação obrigatória ou 
a exigência de títulos para o exercício da atividade jornalística constituem uma restrição ilegítima à 
liberdade de expressão. A atividade jornalística deve reger-se por condutas éticas, as quais, em nenhum 
caso, podem ser impostas pelos Estados. 

7. Condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou imparcialidade por parte dos Estados, 
são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais.  

8. Todo comunicador social tem o direito de reserva de suas fontes de informação, anotações, arquivos 
pessoais e profissionais. 

9. O assassinato, o seqüestro, a intimidação e a ameaça aos comunicadores sociais, assim como a destruição 
material dos meios de comunicação, viola os direitos fundamentais das pessoas e limitam severamente a 
liberdade de expressão. É dever dos Estados prevenir e investigar essas ocorrências, sancionar seus autores 
e assegurar reparação adequada às vítimas. 

10. As leis de privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e a difusão de informação de 
interesse público. A proteção à reputação deve estar garantida somente através de sanções civis, nos casos 
em que a pessoa ofendida seja um funcionário público ou uma pessoa pública ou particular que se tenha 
envolvido voluntariamente em assuntos de interesse público. Ademais, nesses casos, deve-se provar que, na 
divulgação de notícias, o comunicador teve intenção de infligir dano ou que estava plenamente consciente 
de estar divulgando notícias falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou 
falsidade das mesmas. 

11. Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As leis que punem a expressão 
ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como “leis de desacato”, atentam contra a 
liberdade de expressão e o direito à informação. 

12. Os monopólios ou oligopólios na propriedade e controle dos meios de comunicação devem estar sujeitos a 
leis anti-monopólio, uma vez que conspiram contra a democracia ao restringirem a pluralidade e a 
diversidade que asseguram o pleno exercício do direito dos cidadãos à informação. Em nenhum caso essas 
leis devem ser exclusivas para os meios de comunicação. As concessões de rádio e televisão devem 
considerar critérios democráticos que garantam uma igualdade de oportunidades de acesso a todos os 
indivíduos. 



13. A utilização do poder do Estado e dos recursos da fazenda pública; a concessão de vantagens alfandegárias; 
a distribuição arbitrária e discriminatória de publicidade e créditos oficiais; a outorga de freqüências de 
radio e televisão, entre outras, com o objetivo de pressionar, castigar, premiar ou privilegiar os 
comunicadores sociais e os meios de comunicação em função de suas linhas de informação, atentam contra 
a liberdade de expressão e devem estar expressamente proibidas por lei. Os meios de comunicação social 
têm o direito de realizar seu trabalho de forma independente. Pressões diretas ou indiretas para silenciar a 
atividade informativa dos comunicadores sociais são incompatíveis com a liberdade de expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO K 
 

LINHA DO TEMPO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL7 
 
Século 21 
 
a) No plano jurídico-normativo: 

� Estatuto do Idoso (2003); 

� Decreto de Acessibilidade (2004); 

� Diretrizes Nacionais para a Educação das relações Étnico-raciais e para o ensino de História e 
cultura afro-brasileira e africana (2004); 

� Decreto 5.626 – Língua Brasileira de Sinais (2005); 

� Lei Maria da Penha (2006); 

� Julgamento pelo S.T.F. de União Homossexual (2011). 
 
b) No plano da política de Direitos Humanos: 

� Programa Nacional de Ações Afirmativas (2002); 

� Programa Nacional de Ações Afirmativas (2002); 

� Plano de Erradicação do Trabalho Escravo (2003); 

� Brasil sem Homofobia (2004); 

� Brasil Quilombola (2004); 

� Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2005); 

� P.N.E.D.H. (Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos) (2006); 

� Plano de Desenvolvimento da Educação (2007). 
 
2007 

� Reeleito no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva assume a Presidência do Brasil para um segundo 
mandato. 

� Lei Maria da Penha que criminaliza a violência contra a mulher. 

� Plano de Desenvolvimento da Educação.  
 
2006 

� X Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Atualização do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

� Criação do Conselho de Direitos Humanos da O.N.U.  
 
2005 

� Unificação dos programas sociais de renda mínima no Brasil. 

� Decreto 5.626 que institucionaliza a Língua Brasileira de Sinais. 

� Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 
 
2004 

� IX Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Lançamento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

� Estatuto do Desarmamento. 

� Três auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), são assassinados em uma 
emboscada no município de Unaí (MG), durante uma fiscalização de rotina em fazendas da região. 

� Decreto de Acessibilidade. 

� Diretrizes Nacionais pela Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. 

                                                             
7 Conteúdo elaborado com base nas seguintes bibliografias: SILVEIRA & LUNA (s.d.); BERNARDES (2012) e 
TRINDADE (2009).  



� Brasil sem Homofobia. 

� Brasil Quilombola.  
2003 

� VIII Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

� Estatuto do Torcedor. 

� Estatuto do Idoso. 

� Estatuto da Igualdade Racial. 

� Eleição e posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência do Brasil. 

� Plano de Erradicação do Trabalho Escravo. 
 
2002 

� VII Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Promulgada, no Brasil, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, pelo Decreto n° 4.377, de 13/9/2002. 

� O Estatuto de Roma entra em vigor e constitui e Tribunal Penal Internacional TPI, com a oposição dos 
EUA. 

� A juíza brasileira Silvia Steiner é eleita para o Conselho do Tribunal, sediado em Haia  

� Criação do Conselho Nacional de Promoção do Direito à Alimentação e do Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso. 

� Decreto do presidente F.H.C. institui a figura do “sigilo eterno” para documentos considerados secretos 
e ultras-secretos. 

� Lula é eleito presidente da República no segundo turno, vencendo José Serra, do PSDB. 

� Programa Nacional de Ações Afirmativas.  
 
 
2001 

� VI Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Estatuto da Cidade. 

� No México, Conferência Regional sobre Educação em Direitos Humanos na América Latina e Caribe, 
de 29/11 a 1/12. 

� A família de Rubens Paiva será finalmente indenizada, por decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, em São Paulo. 

� Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de 
Intolerância (CMR), realizada em Durban, África do Sul. 

� Criação da Comissão de Anistia para julgar pedidos de indenização de ex-perseguidos políticos. 

� Buenos Aires: manifestação marca os 25 anos do golpe de 1976 com as faixas “Nem esquecimento, 
nem perdão”, “Nós não esquecemos, nós não perdoamos”.  

� Documentos norte-americanos tornados públicos indicam a participação de agentes dos EUA na 
Operação Condor - repressão, tortura e assassinato contra os resistentes nas ditaduras do Cone Sul. 

� Primeiro Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Chico Whitaker, presidente da C.J.P. nacional, é um 
dos organizadores. 

� Sancionado o Estatuto das Cidades (Lei 10.257).  
 
2000 

� V Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Eleições municipais com grande votação no PSDB em todo o País. Em São Paulo, Marta Suplicy, do 
PT, é eleita prefeita e Hélio Bicudo, seu vice (eleições em apenas um turno). 

� Congresso Nacional do M.S.T. em Brasília reúne 10 mil representantes de 23 Estados. 

� Dois P.M.’s de Rondônia são considerados culpados pelo massacre de Corumbiara. 

� Grandes manifestações de movimentos sociais, sobretudo dos indígenas, em protesto contra o tipo de 
comemoração oficial sobre os 500 anos do “Descobrimento”, Porto Seguro, Bahia. 

� Congresso aprova Lei de Responsabilidade Fiscal. 



 
Século 20 
 
Década de 1990  
 

� Confronto entre o modelo econômico neoliberal e alternativas para governar, em sentido redistributivo e 
igualitário, o processo de globalização econômica. 

� Avanço em termos de reconhecimento jurídico de direitos e criação de sistemas de promoção e 
proteção: o Brasil assinou e ratificou inúmeros documentos internacionais e elaborou o Programa 
Nacional de Direitos Humanos.  

� Surgimento de uma grande multiplicidade de movimentos sociais em luta pela inclusão social.  
 
1999 

� IV Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Decreto n° 3.298 de 20/12/99 define as competências do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências (CONADE). 

� “Declaração Universal sobre o Genoma Humano”, UNESCO. 

� Dorcelina de Oliveira Folador, militante de Pastoral, do PT e do M.S.T., prefeita de Novo Mundo (MS), 
é assassinada a mando de fazendeiros. 

� Instaurado na Procuradoria da República em São Paulo o Inquérito Civil Público n° 06/99, a partir de 
representação da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, motivado pela extrema 
demora para a identificação das ossadas da vala clandestina de Perus. 

� Marcha dos Cem Mil reúne M.S.T., C.U.T., U.N.E. e diversos movimentos sociais, incluindo os da 
Igreja identificada como Grito dos Excluídos. 

� Reeleito em primeiro turno Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência do Brasil para um 
segundo mandato. 

 
1998 

� III Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� F.H.C. nomeia o coronel Jarbas Passarinho, signatário do AI-5 (“às favas os escrúpulos!”), para o 
Conselho da República. 

� À beira da quebra do Real, o governo assina acordo com FMI. 

� Ex-ditador chileno Pinochet é preso em Londres, acusado de terro¬rismo, tortura e genocídio. 

� Aprovado por 120 Estados, contra apenas 7 votos (China, EUA, Iêmen, Iraque, Israel, Líbia e Qatar), o 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, em Roma. 

� Leilão de privatização da Telebrás; protestos no Rio. 

� Criação do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), em São Paulo. 

� Francisco de Assis Araújo, cacique do povo xucuru, conhecido internacionalmente, é assassinado em 
Pesqueira (PE). 

� A Comissão de Mortos e Desaparecidos aprova indenização à família de Manoel Fiel Filho, operário 
morto sob tortura durante o governo do ditador Geisel (pouco depois do assassinato de Vlademir 
Herzog). 

� Continua a política de privatização: venda da estatal paulista Eletropaulo. 

� A Comissão de Mortos e Desaparecidos reconhece que Zuzu Angel foi assassinada pela repressão 
durante o Regime Militar. 

� Grandes protestos de entidades de Direitos Humanos contra a nomeação do general Ricardo Agnese 
Fayad - conhecido torturador do DOI - para o Serviço de Saúde do Exército. 

� Eduardo Navarro, da Universidade de São Paulo (a única que ensina Tupi), funda a organização Tupi 
Aqui, com a que pretende formar professores da língua Tupi, para incluí-la como matéria opcional, nas 
escolas do Estado de São Paulo. Guarani. 

� Eduardo Navarro publica Método Moderno de Tupi Antigo e depois Poemas - Lírica Portuguesa e Tupi 
de José de Anchieta, com o sublime intento de reviver a língua Tupi. Guarani. 

� Criação do Tribunal Penal Internacional TPI. 
 



1997 
� II Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� O cardeal do Rio de Janeiro veta o encontro com lideranças do M.S.T., o que gera críticas dos bispos 
comprometidos com a causa dos trabalhadores sem-terra. 

� Decreto do governador Mário Covas e do secretário Belisário dos Santos Jr., de São Paulo, estabelece o 
Programa Estadual de Direitos Humanos em S.P. 

� Criação da Cátedra UNESCO/U.S.P. de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e 
Tolerância. 

� Fulgêncio Manuel da Silva, líder sindical e político, é assassinado em Santa Maria da Boa Vista. 

� O governo brasileiro, por seus canais políticos, religiosos e diplomáticos, informa ao Vaticano que sua 
intervenção em defesa da reforma agrária “não seria bem recebida”. 

� O documento intitulado ‘Para uma melhor distribuição de terra: o desafio da reforma agrária’, elaborado 
pela Pontifícia Comissão Justiça e Paz da Santa Sé (cardeal Roger Etchegaray), só seria divulgado no 
Brasil em janeiro do ano seguinte, depois da visita do papa. 

� Lei n° 9.474, de 22/7/97, regulamenta o Estatuto do Refugiado no Brasil, de acordo com a Convenção 
de Genebra. Festa em Brasília, no Palácio do Alvorada, com revoada de pipas pintadas por artistas do 
Cone Sul (relato do representante do ACNUR, o brasileiro Guilherme Lustosa da Cunha). 

� Criação do Comitê Nacional para os Refugiados CONARE. 

� A reeleição em cargos majoritários do Executivo é aprovada no Senado. 

� A suposta compra de votos na Câmara não chegou a ser apurada. Greve dos policiais militares - por 
salários e condições de trabalho. O Exército intervém em sete Estados.  

� Em depoimento ao Conselho Regional de Medicina de S.P., o ex-sargento Marival Chaves, com longos 
anos de serviços prestados aos órgãos da repressão, testemunha contra médicos - dentre os quais, Isaac 
Abramovitch - que assinaram laudos falsos dos corpos de mortos sob tortura. 

� Venda da Vale do Rio Doce. 

� Ampla crítica da oposição e dos antigos nacionalistas contra a política de privatizações do governo 
F.H.C. 

� Manifestações de rua no Rio de Janeiro. Crise econômica e crise política: a expansão de saques nos 
mercados de alimentos no Nordeste (por trabalhadores rurais desesperados com a seca) provoca a 
seguinte afirmação de F.H.C.: “As baionetas são mais poderosas do que pedras, paus e coquetéis 
molotov”. 

� Criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no Ministério da Justiça. Seu primeiro secretário é 
José Gregori. 

� Projeto de Lei que tipifica o crime de tortura é sancionado pelo presidente da República; Lei 9.455 
define e pune o crime de tortura como um tipo penal autônomo e específico. 

� Protesto do M.S.T. em Brasília, no primeiro aniversário do Massacre de Carajás; chegada da Marcha a 
Brasília, iniciada em fevereiro. 

� Galdino Jesus dos Santos, cacique pataxó, é queimado vivo em Brasília, por jovens de classe média que 
“só queriam brincar e achavam que era só um mendigo”. Os pataxós estavam na cidade para exigir a 
demarcação de 36 mil hectares de sua reserva. 

� O M.S.T. recebe um prêmio concedido pela Fundação Rei Balduíno para o Desenvolvimento (Bélgica); 
o governo brasileiro reage, cancelando recepção a missão de empresários belgas. 

� Vídeo revela violência policial em Diadema, S.P., caso conhecido como “Favela Naval”. 

� C.J.P./S.P. é convidada pelo Comando da Polícia Militar de São Paulo para integrar a Comissão de 
Assessoramento para implantação do Policiamento Comunitário, junto com o Núcleo de Estudos da 
Violência-U.S.P., a O.A.B. e o Conselho da Comunidade Negra. 

� O general-de-divisão José Luís Lopes da Silva, que chefiou a invasão da C.S.N. em Volta Redonda (três 
metalúrgicos morros), é promovido a general-de-exército por F.H.C., seguindo decisão anterior do ex-
presidente Collor. 

� O presidente F.H.C., ao receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Bolonha (Itália), 
recebe também manifesto com protestos contra as mortes no campo e a concentração de terras no País, 
além de críticas do próprio reitor. 

� Aprovada emenda para a reeleição dos cargos do Executivo. 
 



1996 
� Lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos. 

� I Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Segundo turno das eleições municipais. 

� Dados do Relatório sobre Desenvolvimento Mundial (Banco Mundial, 1996) revelam que, no período 
1983-1994, o Brasil encabeça a lista de maior concentração de renda: os 10% mais ricos se apropriam 
de 51 % da renda nacional 

� Vêm a público notícias sobre a continuação da espionagem política por pessoas ligadas ao extinto SNI e 
ao CIE. 

� 1º turno das eleições municipais. 

� Comissão dos Mortos e Desaparecidos responsabiliza União pelas mortes de Lamarca, Marighella e 
Barreto. 

� C.J.P./S.P. e demais entidades de defesa lançam campanha para que o Brasil reconheça a competência 
da Corte lnteramericana de Direitos Humanos. 

� Conferência sobre Assentamentos Humanos, Habitat II, em Istambul. 

� Apresentação do Plano Nacional de Direitos Humanos, sob a coordenação de José Gregori, então chefe 
de gabinete do Ministério da Justiça, e por Paulo Sérgio Pinheiro. 

� Aprovada indenização para a família de Manoel Fiel Filho, morto do D.O.I.-C.O.D.I. em 1976. 

� A Justiça de São Paulo inocenta parte dos policiais do Massacre do Carandiru e não cobra 
responsabilidade nem do governador Fleury, nem do secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos. 

� Massacre de Eldorado dos Carajás (PA). 

� A P.M. do Estado mata 19 militantes do M.S.T. que defendiam seu direito à terra e deixa 69 feridos. 

� O governador Almir Gabriel (P.S.D.B.) não assume a responsabilidade pela sua polícia. Doze anos 
depois, ninguém ainda fora punido. 

� A privatização avança; venda da Light, com amplos protestos. 
 
1995 

� É inaugurado o BBS Direitos Humanos e Cultura, embrião da DHnet Rede Direitos Humanos e Cultura. 

� É criada a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. 

� Governo reconhece a morte de “pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de 
participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979”, por 
meio da Lei 9.140, de 4/12/1995. Mais tarde, o período seria ampliado até 5/10/1988, para 
reconhecimento de desaparecidos (Lei 10.536, 14/08/2002). Ministério da Justiça instala a Comissão de 
Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei 9.140/95. 

� Governo brasileiro ratifica a Convenção lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher. 

� IV Conferência Mundial da O.N.U. sobre a Mulher, em Beijing. 

� Conferência Geral da UNESCO afirma o compromisso em dar prioridade à educação de crianças, 
adolescentes e jovens face às formas de intolerância, racismo e xenofobia. 

� Massacre em Corumbiara (RO): na Fazenda Santa Elina, em conflito com centenas de famílias de 
trabalhadores sem terra, a P.M. mata 16 (incluindo uma menina de 07 anos), deixa centenas de feridos 
(à bala, espancados e torturados) e prende os demais.  

� O governo brasileiro é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. 

� Governo conclui lista de desaparecidos durante o regime militar e reconhece a morte de 136 opositores. 

� O presidente F.H.C. exonera, a pedido de entidades de Direitos Humanos e do próprio governo 
britânico, o adido militar da embaixada brasileira em Londres, coronel Armando Avólio Filho, acusado 
de ter sido torturador de presos políticos. 

� Proibição da pena de morte: pelo decreto legislativo n° 56, de 19/4/95. 

� Brasil aprova o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre o assunto. 

� Fundação, em São Paulo, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, inicialmente presidida 
por Margarida Genevois, que, junto com Maria Victoria Benevides, se licencia da C.J.P., permanecendo 
em seu Conselho. 



� Criação da Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo. Belisário dos Santos Jr. assume a Secretaria da 
Justiça e Defesa da Cidadania do Estado (onde ficará até 2002). 

� Criação da Comissão Permanente de Direitos Humanos na Câmara Federal, sob a coordenação do 
deputado Nilmário Miranda, ex-preso político.  

� Realização da III Conferência Mundial sobre a Mulher da O.N.U. 
 
1994 

� Lançamento: O Dossier dos Mortos e Desaparecidos Políticos Brasil. 

� Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente (54,3%), derrotando Lula (27%).  

� Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, celebrada no Cairo (Egito), confirma a 
Declaração de Viena e consagra um plano de ação como “Agenda Social” da O.N.U. 

� Primeiro “Grito dos Excluídos”, com apoio da C.N.B.B. 

� “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” adotada em 
Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, a ter vigência a partir de março de 1995. 

� Assembleia Geral da O.N.U. institui a Década da Educação em Direitos Humanos (de 10 de janeiro de 
1994 a 31 de dezembro de 2004). 

� C.J.P./S.P. participa da campanha “Nenhuma Criança Fora da Escola”, juntamente com a O.A.B., a 
A.P.E.O.E.S.P. e cerca de 50 entidades, em torno do educador Paulo Freire. 

� O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro aprova uma recomendação de que o Tupi (nestas 
alturas, uma língua morta) fosse incluído no ensino do segundo grau. Não se fará, pela falta de 
professores. 

 
1993 

� A inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 1993 registra recorde histórico: 2.567,46%. 
PIB tem crescimento de 4,96% em relação a 1992. 

� Justiça confirma o impedimento de Collor. 

� Em Belo Horizonte, congresso com 950 delegados de 22 Estados funda a Central de Movimentos 
Populares (C.M.P.). Instalada a C.P.I. para investigar denúncias de desvio de dinheiro das emendas 
parlamentares ao Orçamento da União. 

� Massacre da Candelária: 08 crianças assassinadas por um esquadrão da morte, quando dormiam na 
praça da Igreja, no Rio de Janeiro. As investigações logo apontam indícios do envolvimento de 
policiais. Somente três foram julgados e condenados anos depois. Três foram absolvidos. 

� O presidente Itamar condecora o coronel da reserva Dalmo Muniz Cyrillo, apontado por entidades de 
direitos humanos como torturador e assassino.  

� O presidente nomeia para Subsecretário de Inteligência da S.A.E. outro torturador denunciado no livro 
Brasil: ‘Nunca mais”, Monso Antonio Marcondes. 

� II Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, aprova a declaração que define os 
Direitos Humanos como interdependentes, indivisíveis e irremovíveis; consagra a democracia como o 
regime político que melhor protege e promove os Direitos Humanos. 

� O Congresso Internacional sobre Educação em Prol dos Direitos Humanos e da Democracia institui o 
Plano Mundial de Ação para a Educação em Direitos Humanos. 

� Plebiscito no Brasil: vence opção por República e por Presidencialismo.  

� Manifestantes protestam na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro contra o leilão de privatização da 
Companhia Siderúrgica Nacional. 

� O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lança a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. 
 
1992 

� VII Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos MNDH 
Brasília, D.F. 

� Sem qualquer perspectiva de reverter o seu afastamento da Presidência, Collor envia carta de renúncia 
ao Senado Federal. O Senado aprova o impeachment por 76 votos a 03. O ex-presidente perde o direito 
de concorrer em eleições e ocupar cargos públicos até 2.000. 

� Adesão do Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos, o “Pacto de San José”, negado pelo 
governo brasileiro desde a década de 1960. 



� O segundo turno das eleições municipais consolida a queda dos partidos que apoiaram o governo 
Collor.  

� Massacre no Carandiru (S.P.): a polícia militar executa 111 prisioneiros, deixando outros tantos feridos. 

� A Associação Brasileira de Imprensa e a Ordem de Advogados do Brasil (representadas por Barbosa 
Lima Sobrinho e Evandro Lins e Silva) encaminham ao presidente da Câmara dos Deputados o pedido 
de cassação do mandato de Collor. 

� O presidente é afastado do cargo para ser julgado pelo Senado. 

� Milhares de manifestantes vestidos de preto saem às ruas contra Collor.  

� Barbosa Lima Sobrinho, o decano da A.B.I., é escolhido para pedir o impeachment de Collor, 
representando o povo brasileiro. Amplas manifestações de rua. Os estudantes são os “caras-pintadas”. 

� Os dois pactos internacionais complementares à Declaração de Direitos do Homem de 1948 - o de 
Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 (O.N.U.) - são 
finalmente ratificados pelo Brasil pelo decreto n° 592, de 6/7/1992. 

� Dom Paulo Evaristo Arns reza missa na Sé diante das urnas com ossadas de presos políticos mortos pela 
repressão militar. 

� Assinada a Convenção sobre a Diversidade Biológica, durante a Conferência sobre o Meio Ambiente 
Humano, no Rio de Janeiro, a ECO-92. 

� No Brasil, foi promulgada pelo Decreto n° 2.519, de 16/3/98. “Vigília pela Ética”, organizada por 
C.N.B.B., C.J.P., C.U.T., CONTAG e mais 200 entidades, 130 deputados e 10 senadores.  

1991 
� III Encontro Inter-Regional do Movimento Nacional de Direitos Humanos M.N.D.H.  

� Homologada a demarcação de 22 áreas indígenas.  

� Criação do CONDEPE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana em São Paulo), Lei n° 
7.576, de 27/11/91. 

� Criação do CONANDA (Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), pela 
Lei Federal n° 8.242, dia 12. Entrará em atividade em 1993. 

� Fundação da Associação Juízes para a Democracia. 

� Código de Defesa do Consumidor entra em vigor. 

� Caravana organizada para encontrar os restos mortais do médico João Carlos Haas, desaparecido na 
Guerrilha de Araguaia, chega a Araguaina, com participação da C.J.P. de São Paulo.  

� Convenção contra a Tortura, aprovada pela O.N.U. em 1984, é promulgada no Brasil pelo Decreto n° 
40, de 15/2/1991. 

 
1990 

� VI Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. em 
Vargem Grande-S.P. 

� Descoberta de valas clandestinas no cemitério de Perus, São Paulo, que poderiam conter ossadas de 
presos políticos. A C.J.P./S.P. apoia a iniciativa da prefeita Erundina de investigar o caso. 

� C.J.P./S.P. participa ativamente da elaboração de projeto de lei de criação do  CONDEPE (Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana). 

� Durante todo o ano, a C.J.P./S.P. participa de debates contra a proposta de plebiscito sobre a pena de 
morte (Câmara dos Deputados, Brasília). 

� C.J.P. publica o livreto A força do povo, um tipo de cartilha sobre a participação popular.  

� Convenção sobre Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e suas famílias. 

� Ao longo do ano, o governo Collor extingue 24 órgãos governamentais e estatais, como a Fundação 
Nacional de Arte (Funarte) e a EMBRAFILME. 

� Pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência, da U.S.P. revela: só nesse ano em São Paulo, 994 crianças 
e jovens morreram vítimas de assassinatos, ou seja, 2,7 mortes por dia. 

� Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 é promulgada no Brasil pelo decreto n° 99.710. 

� Eleições gerais no Brasil: governos estaduais e Assembleias, Senado,Câmara de Deputados.  

� Instituição do E.C.A. (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

� Primeira ocupação de terras pelo M.S.T. (700 famílias) no Pontal de Paranapanema.  

� Repressão, despejo, ação policial e de fazendeiros, acampamento na beira da estrada.  



� Irmã Filomena Lopes Filha, “apóstola das favelas”, assassinada em Nova Iguaçu (RJ).  

� Extinção do S.N.I. (Secretaria Nacional de Informação) por medida provisória.  

� Grande parte do arquivo vai para o C.I.E. (Centro de Informações do Exército).  

� Criada a S.A.E. (Secretaria de Assuntos Estratégicos).  
 
Década de 1980  
 
Final da década de 80: 

� Globalização: Confronto entre defensores da supressão de direitos (neoliberalismo) e defensores do 
alargamento dos direitos (multiculturalismo). 

� Governos brasileiros: Eleição de Collor; assinatura e ratificação de inúmeros documentos, declarações e 
resoluções internacionais de garantia de direitos, aprovados pelo Congresso Nacional. 

� Multiplicidade de movimentos sociais e identitários em luta pela inclusão social. 
 
1989 

� II Encontro Inter-Regional do M.N.D.H. (Movimento Nacional de Direitos Humanos).  

� Após 16 anos de ditadura, chilenos elegem o civil Patrício Aylvin. 

� O padre francês Gabriel Maire, defensor dos trabalhadores explorados, é assassinado em Vitória/E.S. 

� Queda do Muro de Berlim. 

� Decreto n° 678 do governo brasileiro ratifica a Convenção lnteramericana para Prevenir e Punir a 
Tortura, em espera desde 1985. 

� Valdício Barbosa dos Santos, sindicalista rural de Pedro Canário (ES), é assassinado.  

� Massacre dos estudantes na Praça da Paz Celestial, em Pequim.  

� Golpe militar derruba o ditador Stroessner no Paraguai. 

� Anistia Internacional pede investigação pela morte de Chico Mendes. 

� Apoiada pela Constituição, que outorga às sociedades indígenas o direito ao uso de suas línguas 
maternas, a Constituição do Estado de Santa Catarina estabelece "O ensino fundamental regular será 
ministrado em Língua Portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem" (Artigo 164, parágrafo 2). Isto supõe uma 
educação bilíngue, com sistemas diferenciados, se bem é aplicável somente às comunidades indígenas 
Guarani. 

 
1988 

� V Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. 
Goiânia/GO. 

� É promulgada a Nova Constituição Brasileira, a chamada “Constituição Cidadã” - garantia de direitos 
liberais clássicos + direitos novos (sociais, econômicos, culturais). 

� novos (sociais, econômicos, culturais). 

� Francisco Alves Mendes, o Chico Mendes, 44 anos, é assassinado em Xapuri, Acre. 

� Exército invade a Companhia Siderúrgica Nacional; repressão violenta resulta em três operários mortos.  

� Assassinato do dirigente da C.U.T. Nativo da Natividade de Oliveira, em Goiás, dia 23.  

� Novo plebiscito no Chile derrota o ditador Pinochet. 

� O Conselho Superior de Censura passa a ser denominado Conselho de Defesa da Liberdade de Criação 
e Expressão.  

� Anistia Internacional denuncia que mil assassinatos por questões agrárias no Brasil continuam impunes. 

� C.J.P./S.P. participa da organização da “Semana Gandhi de Não-Violência”, na Faculdade de Direito da 
U.S.P.  

� O movimento negro contesta os festejos oficiais do centenário da Lei Áurea. 

� Ato público na Praça da Sé (S.P.), para denunciar o massacre em Serra Pelada.  

� Criação da Comissão Teotônio Vilela, em São Paulo. 

� Congresso Nacional aprova prorrogação por um ano do mandato do presidente José Sarney.  

� Concessões de radiodifusão e verbas da União são liberadas para diversos políticos aliados do então 
presidente José Sarney.  



� Aprovação de nova Constituição do Brasil. 
 
1987 

� I Encontro Inter-Regional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. em Viçosa/M.G. 

� Mais de 70 garimpeiros de Serra Pelada, em Marabá, atacados pela Polícia Militar são baleados, caem 
na água e desaparecem na ponte sobre o rio 
Tocantins; 133 mortos na rodovia PA-150.  

� Padre Ricardo Rezende acusa U.D.R. de tramar o assassinato de 65 pessoas no Pará; nos últimos vinte 
anos, a C.P.T. (Comissão da Pastoral da Terra) registra 650 mortes na luta pela terra, só no Pará.  

� Dois mil manifestantes levam à Constituinte diversos projetos de emenda popular. 

� É assassinado no Pará, a mando de fazendeiros, o advogado (e ex-deputado do PCdoB) Paulo Fonteles. 

� Vicente Cañas, 46 anos, jesuíta protetor dos índios e de suas reservas no norte de Mato Grosso, é 
assassinado.  

� União é responsabilizada pela morte do operário Manoel Fiel Filho.  

� Instalado em Brasília o Congresso Nacional Constituinte. 
 
1986 

� IV Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. 
 em Olinda/P.E. 

� C.J.P./S.P. e demais entidades organizam o seminário “Educação em Direitos Humanos”, em Recife, 
com apoio do Instituto Internacional de Direitos Humanos.  

� Brasil recebe refugiados do Chile.  

� Vilmar José de Castro, jovem agente de pastoral e militante das causas da terra, assassinado em Caçu, 
Goiás, pela UDR. 

� Maurício Mariglio, missionário, é assassinado.  

� O Jornal do Brasil publica na primeira página manchete sobre as confissões e denúncias do psicanalista 
Amilcar Lobo, “ajudante” de tortura nos órgãos da repressão. 

� Depoimento de Dom Paulo Arns sobre programa de rádio de Afanásio Jazadji contra os direitos 
humanos e seus defensores. 

� Assassinato do Padre Josimo Morais Tavares, da Pastoral da Terra, em Imperatriz/M.A. 

� Anteprojeto da Lei de Estrangeiros é publicado no Diário Oficial da União. 

� Anteprojeto de Constituição de Fábio Konder Comparato é entregue ao Partido dos Trabalhadores (que 
o apresentará ao Congresso, com algumas mudanças) e a íntegra será publicada com o título Muda 
Brasil: uma Constituição para o desenvolvimento democrático, Ed. Brasiliense. 

� Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte começa a realizar plenárias pelo Brasil.  

� Criada a Central Geral dos Trabalhadores – C.G.T.  

� C.J.P./S.P. passa a ser a agência do A.C.N.U.R. (Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados) em São Paulo. 

 
1985 

� Lançamento do livro Projeto - Brasil: Nunca Mais pela Arquidiocese de São Paulo, sendo o primeiro 
levantamento sistemático da repressão, listando as vítimas da repressão e os nomes de 444 torturadores. 

� O líder sindical rural João Canuto e seus filhos são assassinados em Rio Maria P.A. Brasil será 
condenado pela Comissão de Direitos Humanos da O.E.A.  

� Primeiras eleições diretas para prefeituras.  

� Fundação do grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro. 

� Ezequiel Ramin, missionário defensor de posseiros em Cacoal (R.O.), é assassinado dia 24. 

� Criada a Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. 

� A atriz e deputada federal Bete Mendes, como integrante de comitiva do presidente Sarney, reconhece e 
denuncia o coronel Brilhante Ustra, então adido militar no Uruguai, como torturador. 

� Ato público do Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, no Largo de São Francisco; 130 
entidades se manifestam pela convocação de Assembleia Nacional Constituinte independente do 
Congresso Nacional e presidida por Goffredo Telles Jr.  



� Voto dos analfabetos, legalização dos partidos comunistas e eleições diretas em todos os níveis, 
liberdade para a criação de partidos e coligações.  

� Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária; o texto registra a existência de mais de 10 milhões de 
trabalhadores rurais sem terra, ao lado da significativa concentração, inclusive de áreas não exploradas.  

� Assassinada Irmã Adelaide, militante da Comissão Pastoral da Terra, em Eldorado dos Carajás (P.A.).  

� Governo reabilita 164 sindicalistas, entre eles Lula, punidos pela ditadura.  

� Sarney envia ao Congresso projeto de lei que devolve autonomia a 31 municípios classificados como 
áreas de segurança nacional, que não podiam eleger prefeito.  

� Colégio Eleitoral elege Tancredo Neves presidente do Brasil, com 480 votos.  

� Aprovado, pelo Congresso, emenda constitucional que estabelece eleições diretas para a Presidência da 
República e prefeituras, estende o voto aos analfabetos e legaliza os partidos comunistas. 

� Sarney assina convocação da Constituinte, que iria funcionar a partir de 01/02/87. 
 
1984 

� III Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. em 
Vitória/E.S. 

� Eleições gerais põem fim a 11 anos de ditadura no Uruguai. Sanguinetti é eleito. 

� Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, é morto em São Francisco (M.G.). 

� Ato do P.T. reúne mil pessoas contra a eleição via Colégio Eleitoral, em São Paulo.  

� Atentado à sede da Anistia Internacional (órgão consultivo da O.N.U. fundado em 1961), em São Paulo; 
na ocasião, a A.I. liderava campanha mundial pela abolição da tortura; C.J.P. reivindica explicações da 
Polícia Federal e do delegado Romeu Tuma. 

� A Câmara dos Deputados aprova nova redação do Código Civil, que prevê a igualdade de gênero. 

� Greve de dez mil boias-frias dá início a três meses de lutas nas áreas da cana-de-açúcar e laranja, em 
São Paulo e Minas Gerais.  

� Paralisação de professores das universidades federais. 

� C J P /S P realiza 2º Tribunal Tiradentes contra o Colégio Eleitoral. 

� Cerca de 1 milhão no comício das Diretas Já na Candelária, Rio de Janeiro, dia 10. Comício pró-
Diretas reúne 250 mil pessoas em Goiânia. A oito dias da votação das Diretas, Figueiredo decreta 
estado de emergência no Distrito Federal. Um milhão de pessoas no comício pelas Diretas Já em São 
Paulo. 

� Folheto da C.J.P./S.P. em defesa de eleições diretas é amplamente divulgado. 

� Panelaço pelas Diretas nas principais cidades do País. 

� Na Câmara Federal, faltaram 22 votos para aprovação das Diretas Já. 

� Explode oleoduto em Vila Socó, Cubatão (S.P.).  

� Encontro nacional de quatro dias em Cascavel, no Paraná, com 80 representantes de 13 Estados, funda o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (M.S.T.). 

� Congresso Nacional rejeita a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para a presidência. 

� General Newton Cruz ordena cerco a uma passeata de protesto dos estudantes da UnB, frustrados com a 
derrota da emenda, e a invasão da escola onde estudantes haviam se refugiado; e prende o presidente da 
U.N.E. 

 
1983 

� II Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. 
em Taboão da Serra/S.P. 

� Aprovada no Congresso Nacional nova versão da Lei de Segurança Nacional, que reduz as penas 
previstas nos seus artigos. 

� Grande repercussão na Igreja e, no outro extremo, nos setores hostis aos defensores de direitos 
humanos.  

� C.J.P./S.P. participa da criação da Associação Paulista de Solidariedade no Desemprego, com apoio de 
outras confissões religiosas.  

� C.J.P./S.P. participa da organização do comício por eleições diretas na Praça Charles Miller (em frente 
ao estádio do Pacaembu, em São Paulo).  



� Ocorre também manifestação contra a intervenção imperialista na Nicarágua e na Guatemala.  

� Assassinado em Manaus, o índio Marçal de Souza.  

� C.J.P./S.P. apoia e ajuda na luta dos desempregados que, com suas famílias, acampam em frente à 
Assembleia Legislativa de S.P.  

� Congresso com a presença de mais de cinco mil delegados aprova a fundação da Central Única dos 
Trabalhadores (C.U.T.).  

� Assassinato de Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, em Alagoa 
Grande (P.B.).  

� C.J.P./S.P. cria o Prêmio Alceu Amoroso Lima de Direitos Humanos. 

� Primeira greve geral nacional pós-64. Êxito parcial, apesar do sindicalismo encontrar-se dividido.  

� Tribunal Federal de Recursos mantém sentença que responsabiliza a União pela morte de Vlado 
Herzog. 

� Trabalhadores rurais e posseiros protestam na Transamazônica e Polícia Militar prende bispo do Xingu, 
Dom Erwin Krautler. C.N.B.B. (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publica nota de repúdio. 

� Extinto o D.E.O.P.S. (Departamento Estadual de Ordem Política e Social) de São Paulo. É transferido 
para a Polícia Federal o último titular do órgão, Romeu Tuma. 

� Em mensagem ao Congresso, Figueiredo pede “trégua política” para enfrentar crise econômica. 
P.M.D.B. responde que aceita, desde que haja eleições diretas e a convocação de uma Assembleia 
Constituinte. 

� Fundação da Central Única dos Trabalhadores – C.U.T. 

� O deputado Dante de Oliveira (P.M.D.B.) apresenta no Congresso Nacional emenda que estabelece as 
eleições diretas para Presidência da República. 

� Carro-bomba explode no estacionamento do jornal "O Estado de São Paulo". 
 
1982 

� I Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. 
em Petrópolis/R.J. 

� Fundação do Movimento Nacional de Direitos Humanos – M.N.D.H. pelo Frei Leonardo Boff e o 
jornalista Dermi Azevedo, entre outros.  

� Polícia reprime reunião com 91 membros do Partido Comunista Brasileiro (P.C.B.) em São Paulo. 
Enquadrados na Lei de Segurança Nacional, sete militantes tiveram prisão preventiva decretada.  

� Eleições diretas (governadores, senadores, deputados federais e estaduais).  

� D.O.P.S. (Departamento de Ordem Política e Social) gaúcho é o 1º a ser extinto.  

� Filme “Pra Frente Brasil”, de Roberto Farias, é proibido; foi o primeiro a mostrar o arbítrio e a tortura 
nos anos 70. Em março de 1983, será premiado no Festival de Berlim. Mais tarde, outros filmes 
abordariam o tema, como “Feliz Ano Velho” (1987) e “Dedé Mamata” (1988).  

 
1981 

� Joaquim Neves Norte, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Naviraí (Paraná), é 
assassinado.  

� Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos adotada pela Organização da Unidade 
Africana em Nairobi, Quênia entrou em vigor apenas em 1986. 

� Sindicalistas da greve do A.B.C.D. do ano anterior são julgados e condenados pela Justiça Militar a três 
anos de prisão.  

� Sebastião Mearin, líder rural no Pará, assassinado por grileiros.  

� Série de artigos sobre a F.E.B.E.M. (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor), iniciada com Iris 
Arié.  

� É editada a Lei 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. 
 
1980 
 

� 5ª Vara Federal de São Paulo responsabiliza a União pela morte do operário Manoel Fiel Filho, no 
D.O.I.-C.O.D.I. (O Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa 
Interna), em 1976.  



� Congresso aprova o voto direto para governadores e parlamentares para as eleições de 1982 e o fim dos 
senadores biônicos para 1986.  

� O legista Harry Shibata, elaborador de laudos falsos para a repressão em São Paulo (inclusive no caso 
Vlado), é suspenso pelo Conselho Regional de Medicina. 

� O IV Tribunal Russel denuncia 14 casos de violação de direitos humanos contra os indígenas.  

� Fundação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo; Hélio Bicudo e 
José Queiroz, seus coordenadores, passam a trabalhar juntamente com a C.J.P./S.P. 

� Ato público no Tuca pela democracia e contra atentados e ameaças a personalidades, sindicatos e a 
bancas de jornal, reúne C.J.P., A.B.I. (Associação Brasileira de Imprensa), U.N.E. e mais 150 entidades.  

� José Francisco dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Correntes (PB) é 
assassinado.  

� Manifesto em repúdio à visita do ditador da Argentina general Rafael Videla reúne dezenas de entidades 
de direitos humanos. A mobilização também apoia a indicação das Mães da Praça de Maio para o 
Prêmio Nobel da Paz de 1980.  

� Assassinato do caseiro de Dom Adriano Hipólito, bispo da Baixada Fluminense, R.J. 

� I Congresso Nacional dos Profissionais de Educação.  

� Sequestro e espancamento de Dalmo Dallari em São Paulo. 

� Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista e defensor dos lavradores pobres, assassinado em Brasiléia 
(A.C.).  

� Começa a grande greve de 330 mil metalúrgicos no ABC e mais 15 cidades no Estado de São Paulo; em 
São Bernardo, dura 41 dias; onze líderes grevistas do A.B.C.D., entre eles Lula, são presos e 
enquadrados na Lei de Segurança Nacional.  

� Prisão de Lula, Dalmo Dallari e José Carlos Dias, em repressão à greve. 

� A O.A.B. em Encontro Nacional em Manaus, prega a Constituinte e rejeita “remendos” constitucionais.  

� Raimundo Ferreira Lima, o “Gringo”, lavrador sindicalista, agente de pastoral, é assassinado em 
Conceição do Araguaia (P.A.).  

� Dom Oscar Romero, arcebispo de San Salvador, é assassinado durante a missa, quando denunciava a 
repressão. Entre janeiro e março de 1980, foram assassinados mais de mil opositores do regime. 

� Mil pessoas, entre sindicalistas, intelectuais, líderes rurais e religiosos aprovam, em reunião no Colégio 
Sion, em São Paulo, o manifesto de fundação do Partido dos Trabalhadores.  

� O Tribunal Superior Eleitoral cancela os registros da Arena e do M.D.B. (Movimento Democrático 
Brasileiro) regulariza o registro de seis novos partidos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(P.M.D.B.), Partido Popular (P.P.), Partido Democrático Trabalhista (P.D.T.), Partido Trabalhista 
Brasileiro (P.T.B.), Partido dos Trabalhadores (P.T.) e Partido Democrático Social (P.D.S.).  

� Assembleia da C.N.B.B. divulga o documento “Igreja e Problemas da Terra”, em defesa da reforma 
agrária e dos direitos das famílias do campo.  

� Lançamento do livro Meninos de rua, de Rosa Maria Fischer e equipe, resultado de pesquisa 
encomendada pela C.J.P./S.P. ao C.E.D.E.C.  

 
Década de 1970  
 
1979 

� Em Salvador, o 2° Congresso Nacional pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, com participação das 
C.J.P.S.  

� O Congresso aprova a reforma partidária, enviada pelo general Figueiredo no mês anterior, é o fim da 
Arena e do M.D.B.; novos partidos podem ser criados.  

� C.J.P./S.P. lança o “Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos”.  

� A U.N.E. realiza sua primeira eleição direta, com 343 mil votantes. 

� Num piquete na metalúrgica Sylvania, em São Paulo, a Polícia Militar mata a tiros o líder operário 
católico Santo Dias da Silva, de 37 anos. Mais de 10 mil pessoas protestam no enterro. 

� Primeira ocupação de terra no País (embrião do M.S.T.) em Ronda Alta, R.S.  

� Começa a mobilização da primeira greve nos canaviais de Pernambuco em 11 anos.  

� Ana Lagoa e Henrique Lago publicam no Correio da Manhã que dois generais e um coronel da 
repressão colocam 14 “desaparecidos” como mortos pelos serviços secretos.  



� A esquerda do M.D.B. rejeita o caráter recíproco e parcial da lei. Parte dos presos políticos é libertada, 
os exilados começam a retornar, os clandestinos voltam à cena (mote para a canção de João Bosco e 
Aldir Blanc “O Bêbado e o Equilibrista”).  

� Denúncia, no Congresso Nacional, da descoberta de restos mortais de alguns presos políticos em 
sepulturas clandestinas; entre eles, Luís Eurico Tejera Lisboa, dado como desaparecido. 

� Cai a ditadura de Somoza na Nicarágua, vitória da Revolução Sandinista 

� São Paulo: grande seminário nacional sobre as perspectivas da abertura política, realizado na P.U.C. 
com organização conjunta do C.E.D.E.C. e do C.E.B.R.A.P.Foi publicado um livro sobre o assunto: 
Direito, cidadania e participação, Ed. T. A. Queiróz.  

� “1º de Maio Unificado” em S.P. Nas comemorações do Dia do Trabalho, mais de 100 mil pessoas se 
reúnem no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo, onde é lançada a Carta de Princípios do PT, com 
manifestações pela Anistia.  

� Morre em acidente no mar o mais célebre torturador da ditadura militar, Sérgio Fleury.  

� O Congresso rejeita emenda por eleições diretas para governador, de autoria do senador Franco 
Montoro (M.D.B./S.P.).  

� 31º Congresso da U.N.E. em Salvador, com a presença de dez mil estudantes, é o primeiro desde Ibiúna 
(S.P.), em 1968. Uma cadeira fica vazia: é a de Honestino Guimarães, último presidente da entidade, 
preso pela ditadura em 1973 e dado por desaparecido.  

� Escolhido pelo Colégio Eleitoral, João Batista Figueiredo como o novo ditador do regime. 

� Freira Madre Maurina denuncia ao general Figueiredo, ter sido torturada pelo delegado Fleury em São 
Paulo.  

� Parlamentares cassados em janeiro de 1969, depois da edição do A.I.-5, recuperam seus direitos 
políticos. Entre eles, Mário Covas. 

� O senador Teotônio Vilela, presidente da Comissão Mista que analisava a questão da Anistia, inicia 
visitas a presos políticos em todo o país. Teotônio, que pertencia à Arena, partido do Governo, declarou, 
após essas visitas, não haver encontrado nenhum perigoso terrorista, mas apenas jovens idealistas, que 
haviam lutado por suas convicções.  

� Sancionada a Lei da Anistia (Lei Federal 6.683), que beneficia cerca de 4.650 pessoas entre cassados, 
banidos, presos, exilados ou simplesmente destituídos de seus empregos. Com ela, podem voltar ao 
Brasil líderes como Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luis Carlos Prestes, entre outros. 

 
1978 

� Ato público do C.B.A./S.P. pela comemoração dos 30 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

� Governo promulga decretos revogando a maior parte dos “banimentos”, na tentativa de desarticular 
movimento pela anistia. Emenda Constitucional nº 11 cria “Medidas de Emergência” e “Estado de 
Emergência”, muito mais concentradores do poder do que o clássico Estado de Sítio. A nova Lei de 
Segurança Nacional, com penas mais brandas do que as previstas na anterior, ainda faz parte do 
“entulho autoritário”;  

� Revogação do A.I.-5 e de outros atos da ditadura. 

� O I Congresso Nacional pela Anistia é realizado em São Paulo. 

� O movimento negro elege a data da morte de Zumbi como Dia Nacional da Consciência Negra.  

� Reportagem de Fritz Utzeri e Heraldo Dias apresenta dados convincentes que desmontam a farsa oficial 
sobre o “desaparecimento” do ex-deputado Rubens Paiva, na verdade morto no D.O.I.-C.O.D.I. do Rio 
de Janeiro em 1971.  

� Três anos depois da morte de Vladimir Herzog, na 7ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, o juiz 
Márcio José de Moraes derruba a tese do suicídio, considerando imprestável o laudo do legista Harry 
Shibata. A União foi responsabilizada pela prisão, tortura e morte do jornalista, dia 27. 

� Portaria n° 3.337 do governo militar reitera, em vão, a proibição das articulações intersindicais.  

� Os novos governadores são escolhidos indiretamente. 

� Comissão da C.N.B.B. elabora texto sobre o negro e o racismo no Brasil. Dela nasceu, inicialmente, o 
Grupo União e Consciência Negra e, posteriormente, os Agentes da Pastoral dos Negros.  

� Associação dos Docentes da U.S.P. A.D.U.S.P. divulga o Livro negro da U.S.P., com relato dos 
expurgos e perseguições a professores e alunos. 



� Grande manifestação em São Paulo, organizada pelo Movimento contra a Carestia (liderado pelas 
mulheres e pelas organizações de base da Igreja), é reprimida com bombas e cavalaria.  

� Fundado, em São Paulo, o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial.  

� Ato público reúne mais de três mil pessoas nas escadarias do Teatro Municipal.  

� Acaba a censura prévia à imprensa, que sufocou jornais como Opinião e Movimento e fez O Estado de 
S. Paulo esgotar os versos dos Lusíadas, que colocava no lugar das matérias censuradas. O Jornal da 
Tarde colocava receitas e letras de samba.  

� Jornal Movimento, n° 155 - primeira edição totalmente planejada e executada sem censura - dá em 
manchete: “Retrato falado de um torturador. Vulgo: ‘Capitão Ubirajara’”.  

� Em poucos meses, formam-se CBAs (Comitês de Anistia) na maioria dos Estados, em cidades, bairros, 
escolas e categorias profissionais. 

� Explodem greves no A.B.C., São Paulo (“Braços cruzados, máquinas paradas”), são declaradas ilegais 
pelo T.R.T.  

� C.J.P. denuncia atentado contra Helena Grecco, presidente do Movimento Feminino pela Anistia, 
núcleo de Minas Gerais. 

� Presidente Jimmy Carter inicia visita ao Brasil, interessado em denúncias sobre direitos humanos. 
Familiares entregam documento sobre desaparecidos.  

� Dalmo Dallari, em retorno ao Brasil de viagem ao exterior, informa à imprensa que 10 mil exilados 
brasileiros estavam sem perspectiva de repatriação. 

� Criação do Comitê Brasileiro pela Anistia, no Rio de Janeiro. 

� Delegação do Vaticano vem ao Brasil apurar denúncias de tortura. 

� Geisel indica à Arena os nomes do general João Figueiredo e de Aureliano Chaves como candidatos 
para serem os novos ditadores.  

� Metalúrgicos da Scania, em São Bernardo do Campo, iniciam a primeira greve do país após o A.I.-5. 
 
1977 

� Brasil adere à Convenção da O.N.U. relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, de 
1972, pelo Decreto 80.978, de 12/12/1977. 

� C.J.P./S.P. denuncia casos de brasileiros exilados que não obtinham documentos nas embaixadas. 

� O ano termina com registro de 214 casos de tortura de prisioneiros políticos. 

� É criada, em Buenos Aires, a associação Madres de Ia Plaza de Mayo. 

� Geisel demite o ministro do Exército, Sylvio Frota, integrante da chamada “linha dura”.  

� Presos políticos denunciam tortura, em carta amplamente divulgada pelo presidente da O.A.B. federal, 
Raymundo Faoro. 

� Assassinato de Eugênio Lyra Silva, advogado da Federação dos Trabalhadores da Agricultura. 

� O M.D.B. inicia campanha pró-Constituinte. 

� A P.U.C. de São Paulo é invadida pela polícia, comandada pelo coronel Erasmo Dias, em represália à 
realização do III Encontro Nacional de Estudantes, ao final, centenas de pessoas são presas e várias 
ficam feridas. 

� O ditador Geisel edita o Ato Complementar n° 104, que suspende o acesso dos partidos políticos ao 
rádio e à televisão. 

� Mais de 2.500 jornalistas assinam manifesto da A.B.I. contra a censura.  

� Geisel cassa o mandato do deputado federal Alencar Furtado, líder da oposição, que perde seus direitos 
políticos por dez anos. O deputado denunciara, na televisão, os “desaparecimentos” e a criação, pela 
ditadura, dos “órfãos e viúvas do talvez e do quem sabe”. 

� Lançamento do manifesto “Justiça e Libertação”, na Igreja da Penha, em S.P., com repressão policial 
em cima dos jovens, das mulheres e dos operários. 

� O ministro da Justiça torna obrigatória a censura prévia às publicações vindas do exterior.  

� Ato no Tuca com estudantes da P.U.C./S.P. e U.S.P. contra prisão de operários e em defesa dos presos 
políticos e da anistia. 

� “Dia Nacional da Luta”: manifestações de estudantes em São Paulo contra prisão de colegas e de 
artistas solidários. São 10 mil bradando “liberdade, liberdade, abaixo a repressão”. 

� Greve estudantil mobiliza 80 mil no País. 



� O jurista e historiador Raymundo Faoro é eleito presidente da O.A.B. Federal. Desenvolve amplo 
trabalho de denúncias, apoios aos perseguidos (do Brasil e do Cone Sul) e articulações políticas pela 
anistia, pela Assembleia Constituinte e pelo Estado de Direito Democrático. 

� Geisel decreta recesso do Congresso Nacional. Alega “ditadura da minoria” e a necessidade de reforma 
do Judiciário. 

� Em São Paulo, o secretário de Segurança, coronel Erasmo Dias, proíbe quaisquer manifestações 
públicas.  

� Pacote de Abril: mandato presidencial de 6 anos e eleição indireta de senadores (os “biônicos”) entre 
outras medidas. 

� Governo brasileiro rompe acordo militar com os EUA em função de críticas do governo estadunidense à 
violação de direitos humanos pela ditadura. 

� 15ª Assembleia da C.N.B.B. aprova texto contra o regime militar. 

� Em São Paulo, primeira manifestação estudantil fora do campus; com uma passeata de cinco mil 
estudantes, caminhando sob vigilância de forte aparato policial. 

� Uma tentativa de realização do III Encontro Nacional de Estudantes em Belo Horizonte acaba com a 
prisão de mais de 400 estudantes; 

� Resolução da O.N.U. contra o regime do Apartheid na África do Sul. 
 
1976 

� Morte de João Goulart na Argentina (até hoje sob suspeita). No cortejo fúnebre em São Borja, R.S., a 
multidão grita “liberdade, liberdade, anistia, anistia”. 

� Massacre da Lapa, quando são executados os dirigentes do P.C. do B Ângelo Arroyo, Pedro Pomar e 
João Batista Drummond.  

� Itamaraty, sob a chefia do chanceler Azeredo da Silveira, manifesta-se contrário à proposta do 
secretário-geral da O.E.A., Alejandro Orfilla, sobre a criação de um tribunal especial para julgar 
transgressões de direitos humanos no continente. 

� Assassinado o padre João Bosco Penido Burnier, jesuíta, que durante 10 anos dedicou-se aos povos 
bacairis e xavantes, em Mato Grosso. 

� Lançamento do livro Meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte, de Hélio Bicudo. 

� CNBB, reunida no Rio, exige justiça nos vários casos de violência e assassinato de sacerdotes e outros, 
a serviço dos explorados e perseguidos.  

� A Aliança Anticomunista Brasileira (A.A.B.) lança bombas nas sedes da Ordem dos Advogados do 
Brasil (O.A.B.) e da Associação Brasileira de Imprensa (A.B.I.), no Rio de Janeiro,  

� Censura proíbe o jornal Movimento de publicar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que 
completava 200 anos.  

� É criada a nova empresa oficial de radiodifusão, a RADIOBRÁS.  

� Ditador Geisel sanciona a lei que ficou conhecida como “Lei Falcão” (em referência ao então ministro 
da Justiça); a lei limita drasticamente a propaganda eleitoral, impedindo que candidatos falem na TV ou 
rádio durante o horário eleitoral.  

� Morte suspeita de Zuzu Angel em acidente de carro no Rio, (mãe de Stuart Angel, assassinado sob 
tortura). 

� Folha da Tarde publicara que 3 deputados do M.D.B. paulista haviam recusado “convite” para depor no 
DOPS. Em 23/12/1975, o mesmo jornal publica reportagem com a manchete: “DOPS paulista 
desmascara infiltração comunista”. Morre no D.O.I.-C.O.D.I. o operário Manoel Fiel Filho, o 39° 
“suicida” do regime, em situação semelhante à da morte de VIado. 

� Série de artigos no O São Paulo sobre a Casa de Detenção em São Paulo. A C.J.P./S.P. assume também 
a causa dos “presos comuns”, atingidos pela violência institucional e o arbítrio, tortura e morte.  

 
1975 

� Movimentos da sociedade civil X ditadura. Lei da Anistia (1979). 

� Volta dos exilados políticos. 

� Crescem prisões políticas em São Paulo: só do P.C.B., foram 61 pessoas.  

� C.J.P./S.P. divulga lista com relação de 65 pessoas presas ilegalmente e envia as denúncias para o 
Vaticano e para a Anistia Internacional.  



� Ditador Geisel reafirma a determinação do governo militar por manter seus poderes excepcionais. 
Garante, por outro lado, que tais poderes não causam prejuízo ao lento e gradativo processo de 
distensão.  

� Durante o Encontro da Pastoral da Amazônia, em Goiânia (GO), convocado pela C.N.B.B., nasce a 
Comissão Pastoral da Terra (C.P.T.), que luta, desde então, pelos direitos dos trabalhadores rurais, 
peões e posseiros, sobretudo na Amazônia.  

� É publicado Manifesto do M.D.B. sobre “desaparecidos”. 

� Encontro dos Bispos em Itaici (S.P.) define prioridades: criação das Pastorais dos Direitos Humanos e 
dos Marginalizados.  

� Ministro da Justiça, Armando Falcão, divulga nota sobre “desaparecidos políticos”, muitos deles 
sabidamente assassinados pela repressão.  

� O Comitê Central do P.C. do B divulga sua Mensagem aos brasileiros, propondo uma Constituinte 
livremente eleita, a abolição de todos os atos e leis de exceção e a anistia geral.  

� Episcopado Regional aprova o documento “Não Oprimas Teu Irmão”, que condena a tortura.  

� Dom Paulo entrega a Paulo VI relatório sobre tortura na Argentina.  

� Cartunistas fazem ilustrações para cartões em benefícios das famílias de presos.  

� Fundado o Movimento Feminino pela Anistia no Rio Grande do Sul, Presidida pela socióloga Lícia 
Peres, em extensão ao Movimento nacionalmente dirigido pela advogada Therezinha Zerbini. 

� Morte sob tortura de Vladimir Herzog, jornalista, diretor da TV Cultura, no D.O.I.-C.O.D.I. de São 
Paulo. Jornalistas se mobilizam, reunindo um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas, para 
contestar a versão oficial de suicídio de Vlado. Sua morte causa grande repercussão em todo o país e no 
Exterior. Um culto ecumênico na Catedral da Sé transformou-se em ato público de protesto, com a 
participação de mais de 10 mil pessoas. 

 
1974 

� Dom Paulo Arns e Cândido Mendes conseguem audiência com o general Golbery do Couto e Silva e 
levam familiares de “desaparecidos” e o advogado José Carlos Dias, da C.J.P./S.P.  

� Sínodo Mundial dos Bispos em Roma, no qual Dom Paulo Arns expõe o tema crucial das violações de 
direitos humanos. 

� V Conferência Nacional da O.A.B., no Rio de Janeiro, sobre Direitos Humanos.  

� O Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL) fecha a Rádio 13 de Maio, em Goiás (Dom 
Tomás Balduíno) e a Rádio Palmares, em Maceió. 

� No Brasil, apesar das evidências, a ditadura proíbe que a imprensa fale em recessão.  

� As notícias censuradas referentes à mobilização dos estudantes começam a aparecer.  

� Tribunal Russell, em Roma, reúne-se para julgar as ditaduras no Chile e no Brasil.  

� Censura prévia ao rádio e à televisão é iniciada.  

� O general Ernesto Geisel toma posse como ditador. Outro general, João Figueiredo assume a chefia do 
SNI e Golbery do Couto e Silva, nomeado ministro-chefe do Gabinete Civil, passa a articular a abertura 
do regime; definindo-a como "lenta, gradativa e segura distensão". 

 
1973 

� Estatuto do índio. 

� Encontro Regional de Comissões de Justiça e Paz C.J.P. do Cone Sul, realizado em Buenos Aires. Foi a 
última reunião regional, depois impossibilitada devido à repressão das ditaduras militares.  

� Médici ordena fechamento da Rádio 9 de Julho, ligada à Arquidiocese de São Paulo.  

� MDB indica Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho como candidatos da oposição a presidente e 
vice, são “os anticandidatos”. 

� Golpe de Estado derruba o socialista Salvador Allende, no Chile. Cercado no Palácio de Ia Moneda, 
atacado por artilharia aérea, fuzilaria e tanques, Allende se suicida. 

� O general Pinochet assume e instala ditadura e terror; milhares de chilenos procuram o exílio. 

� Assembleia Geral da C.N.B.B., em São Paulo; documento sobre “O valor cristão dos Direitos 
Humanos”. 

� Congresso Mundial contra a Tortura, em Paris, patrocinado pela Anistia Internacional. 

� Manifesto de escritores e artistas em defesa dos Direitos Humanos é encaminhado à C.N.B.B.  



� Comissão Justiça e Paz S.P. se estabelece “oficialmente” na sala 23 da Cúria Metropolitana, na Avenida 
Higienópolis. 

 
1972 

� Exército realiza, durante a terceira campanha de aniquilamento, um ataque decisivo à Guerrilha do 
Araguaia.  

� América Latina: golpe Militar em Honduras.  

� Primeiro editorial sobre Direitos Humanos no jornal da Cúria Metropolitana O São Paulo. O ano 
termina com o registro de 58 “subversivos” mortos, dos quais 18 considerados “desaparecidos” e 5 
“suicídios” nas prisões.  

� Repressão policial e militar em São Félix do Araguaia - prisão de Dom Pedro Casaldáliga e de agentes 
de Pastoral. 

� Criação do Conselho Indigenista Missionário C.I.M.I.  

� O Código de Processo Penal é alterado por Médici de modo a evitar que o delegado Sérgio Fleury vá 
para a cadeia. 

� Começa a circular o semanário Opinião, dirigido por Fernando Gasparian, com apoio de políticos, 
intelectuais e artistas da oposição, com reprodução de matérias de periódicos europeus. Estará sempre 
submetido a censura. 

� Anistia Internacional denuncia a violação de direitos humanos no Brasil e lista os nomes de centenas de 
torturadores e de 1.076 vítimas. 

� A imprensa é proibida de publicar notícias sobre a Anistia Internacional.  

� Criação da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo.  

� Episcopado Regional, reunido em Brodósqui (S.P.), aprova declaração “Testemunhos de Paz”, primeiro 
documento dos bispos paulistas contra a tortura. É distribuído nas missas, mas nada sai na imprensa.  

� C.N.B.B. denuncia invasão de terras indígenas. 

� Emenda constitucional torna indireta a eleição de governadores a partir de 1974.  

� Início do combate (de extermínio) à Guerrilha do Araguaia, no sul do Pará, liderada pelo P.C. do B.  

� A oposição democrática se retira do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em Brasília, 
em protesto pela não apuração das denúncias sobre torturas e desaparecimentos dos opositores políticos. 

 
1971 

� No Brasil, o ano termina com o registro de 788 casos de tortura e cresce o número de ditos 
“desaparecidos”. 

� Médici assina decreto para poder baixar “decretos secretos”. 

� Hélio Bicudo é exonerado do Ministério Público por sua militância pró Direitos Humanos. 

� Missa na Catedral da Sé em São Paulo por Luiz Eduardo Merlino, morto sob tortura; na Europa, ele fora 
um dos principais divulgadores de denúncias sobre a ditadura. 

� Seminário Brasileiro de Justiça e Paz. 

� IV Encontro Regional Latino Americano de Justiça e a Paz, ambos no RJ. 

� Dom Paulo Arns retorna de encontro com o Papa Paulo VI com sua mensagem de “preocupado com os 
direitos humanos no Brasil”. 

� Já é conhecida a Casa da Morte, na cidade fluminense de Petrópolis, centro de torturas e assassinatos 
aos cuidados de oficiais do Exército. 

� Rubens Paiva, ex-deputado cassado do MDB, é sequestrado pela ditadura. Dado por desaparecido, foi 
certamente morto pela tortura, segundo vários testemunhos e inquéritos. O atestado de óbito sairá 
apenas em 1996. 

� Prisão e tortura dos agentes pastorais Giulio Vicini e Yara Spadini, em S.P. 

� Morto na Bahia o capitão Carlos Lamarca, membro da organização Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR). 

 
1970 

� No Rio de Janeiro, sequestro do embaixador da Suíça, Enrico Bucher. Será trocado por 70 presos 
políticos, levados para o Chile. A repressão se intensifica em todo o País. O ano termina com 1.206 
casos de tortura e 30 mortes.  



� Dom Paulo Evaristo Arns designado arcebispo de São Paulo. 

� Papa faz seu primeiro pronunciamento sobre a tortura e a ditadura no Brasil.  

� Hélio Bicudo é nomeado pelo Ministério Público para investigar o esquadrão da morte. 

� Sequestro do embaixador alemão por grupo da VPR e da ALN, depois trocado por 40 presos políticos, 
dia 11. 

� Sequestro do cônsul japonês Nobuo Okuchi, em S.P., por grupo da VPR. Será solto em troca de cinco 
presos políticos 

� Dom Helder Câmara denuncia publicamente, em Paris, a prática de tortura no Brasil. 

� Câmara Federal aprova o Decreto-lei da censura prévia em livros e periódicos. O Decreto-lei n° 1.077, 
do ministro Buzaid, impõe a censura prévia à imprensa.  

� O militante do P.C.B.R. Mário Alves, 47 anos, morre sob torturas no D.O.I.-C.O.D.I., R.J. Em 1987, a 
pedido da família, a União será responsabilizada pela prisão, tortura e morte.  

� Líder da oposição sindical, Waldemar Rossi é preso e torturado; apesar do silêncio de Dom Agnelo 
Rossi, arcebispo de São Paulo, a tortura de opositores e membros da Igreja começa a repercutir na 
Europa.  

� Decreto-lei 1.077 institui a censura prévia a espetáculos e publicações. 
 
Década de 1960  
 
1969 

� General Médici extingue as polícias civis locais, transformando todos os membros em policiais 
militares (Decreto-lei n° 1.072).  

� A revista Veja (sob a direção de Mino Carta) publica matéria de capa sobre torturas, com fatos e 
depoimentos. 

� O ano é também marcado pelo exílio de vários artistas, músicos, intelectuais e escritores 

� Carlos Marighella é assassinado, em São Paulo, pela equipe liderada pelo delegado Sérgio Fleury; antes 
dele, haviam sido presos frades dominicanos envolvidos com a causa do líder da A.L.N. 

� Assinada, em São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, à qual o Brasil só 
aderiu em 25/09/92 e, na íntegra, apenas em novembro de 1998. 

� Em Paris,é criada a Frente Brasileira de Informação, para denunciar o regime militar.  

� O Congresso Nacional é reaberto.  

� Emenda Constitucional n° 1 aprofunda as medidas repressoras da Carta de 1967.  

� Com a edição do Ato Complementar n° 77, os professores punidos pela resolução ficam proibidos de 
lecionar nas instituições oficiais.  

� Junta Militar baixa os Atos 13 e 14; pena de morte e banimento passam a ser aplicáveis no combate à 
subversão.  

� Decreto-lei n° 898, de 29/09/1969, redefine crimes contra a segurança nacional e a ordem política e 
social. Na prática, trata-se de nova L.S.N., em substituição à de 1967. Será substituída por outra L.S.N. 
em dezembro de 1978.  

� Criação da Operação Bandeirante - O.B.A.N em São Paulo, centralizando as atividades repressivas do 
regime, inserindo um corpo de polícia política dentro do Exército, com forte apoio de empresários e 
banqueiros. Daí virá a criação do Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de 
Defesa Interna, D.O.I.-C.O.D.I., reunindo membros das três armas. 

� Membros da Ação Libertadora Nacional – A.L.N. tomam a Rádio Nacional de São Paulo, onde é 
transmitido um manifesto contra a ditadura. 

� Lançado o jornal O Pasquim, reduto do humor e resistência durante a ditadura.  

� Assassinado o Padre Henrique Pereira Neto, 28 anos, auxiliar de Dom Helder Câmara na arquidiocese 
de Olinda e Recife.  

� Decreto-lei torna ainda mais repressiva a L.S.N. 

� Novo Ato Institucional; 39 parlamentares são cassados, além de três ministros do S.T.F. (Evandro Lins 
e Silva, Hermes Lima e Victor Nunes Leal); o presidente do tribunal, ministro Gonçalves de Oliveira, 
renuncia em protesto. 

� Ato lnstitucional n° 8 suspende as eleições. 



� O capitão Lamarca adere à V.P.R. (Vanguarda Popular Revolucionária) e deserta do Exército, 
carregando armas e munições. 

� Sequestro do embaixador americano Charles Elbrick no Rio de Janeiro para exigir a libertação de presos 
políticos. Para obter sua libertação o Governo liberta e expulsa do país 15 presos políticos; Seguem-se a 
este o sequestro de mais outros três cônsules, todos libertados em troca de outros presos políticos. 

� Nova Lei de Segurança Nacional. 
 
1968 

� Ato Institucional 5. 

� Os comandos militares exigem punição ao deputado Márcio Moreira Alves. A Câmara dos Deputados, 
desafiando a ditadura, rejeita, por 216 votos a 141, o pedido de licença para processar o deputado. 

� À noite do dia 13, o Ato Institucional n° 5 - conhecido como “o golpe dentro do golpe” - elimina o 
pouco que sobrara do Estado de Direito: fechamento do Congresso, pleno poder ao presidente para 
cassar mandatos eletivos e direitos políticos, além de demitir ou aposentar juízes e funcionários. O A.I.-
5 restringe o habeas corpus, permite intervenções em Estados e municípios e amplia a censura à 
imprensa. 

� Juscelino, Carlos Lacerda, os músicos Caetano e Gil e outras centenas de pessoas são presas na onda 
repressiva logo após a edição do ato (de 13 a 22/12).  

� O ditador militar passa a legislar por meio de decretos e decretos-lei. Havia naquele mês 13 padres 
presos no País por “subversão”. 

� O general Costa e Silva cria o Conselho Superior de Censura e sanciona a nova Lei de Censura de obras 
teatrais e de cinema. 

� Na Rua Maria Antonia, ocorre o conflito entre estudantes de Filosofia da Universidade de São Paulo 
(U.S.P.) e grupos direitistas da vizinha Universidade Mackenzie. A P.M. intervém. O secundarista José 
Guimarães é morto e a Faculdade de Filosofia da U.S.P., ocupada pelos militares.  

� A polícia prende em Ibiúna (S.P.) cerca de mil participantes do 30° Congresso da U.N.E., clandestino.  

� O ministro da Justiça, Gama e Silva - ligado à ala mais dura do regime militar - instala o Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – C.D.D.P.H. 

� Abertura da Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, Colômbia; No documento final 
dessa Conferência lê-se: “A Comissão Justiça e Paz deverá ser promovida em todos os países, pelo 
menos em nível nacional”. 

� Prisão do líder estudantil Vladimir Palmeira é seguida por centenas de prisões de estudantes na cidade e 
em São Paulo. 

� Atentado de grupos extremistas da direita ao Teatro Opinião, RJ. 

� General Médici, comandante do III Exército, pede o Estado de Sítio. Ficam proibidas manifestações 
públicas em todo o País. 

� Em São Paulo, o Comando de Caça aos Comunistas (C.C.C.) ataca o elenco da peça Roda Viva: atores 
são espancados e o teatro depredado. 

� Cerca de quatro mil metalúrgicos de Osasco paralisam seus trabalhos, na esteira da greve de Contagem. 
A Igreja põe à disposição a Matriz da Sé para realização de Assembleias e proteção contra a polícia. 

� No Rio de Janeiro, a “Sexta-feira Sangrenta”: repressão da Polícia Militar a manifestação de rua deixa 4 
mortos, dezenas de feridos e uma centena de prisões. 

� Multiplicam-se protestos por todo o País. 

� No Brasil, o impacto das revoltas na Europa se dá no meio de estudantes, intelectuais e artistas, além 
dos sindicalistas organizados contra a ditadura e o arrocho.  

� Em São Paulo, o governador nomeado Abreu Sodré é escorraçado de palanque dos festejos do 10 de 
maio, na Praça da Sé. Slogan: “Só a luta armada derruba a ditadura”. Várias prisões.  

� Greve de metalúrgicos em Contagem (M.G.), de 16 a 24/4, provoca repressão militar, porém estimula o 
movimento sindical.  

� O secundarista Edson Luís de Lima Souto é morto pela Polícia Militar, durante repressão à 
manifestação estudantil no Rio de Janeiro. Cerca de 50 mil pessoas comparecem ao enterro e a atos 
contra a ditadura, inclusive com o apoio explícito de padres e freiras. O fato iria inspirar a canção 
Sentinela, de Milton Nascimento e Fernando Brant. 



� Márcio Moreira Alves, discursa na Câmara conclamando o povo a realizar um boicote ao militarismo 
nas comemorações do 7 de setembro. O pronunciamento é considerado ofensivo pelos ministros 
militares, que pedem ao Congresso autorização (que foi negada) para sua cassação. 

� Realização da I Conferência Internacional de Direitos Humanos da O.N.U. 
 
1967 

� A Constituição da ditadura militar. 

� Ditadura militar promulga uma nova Constituição. 

� Comando militar invade a sede do bispado de Volta Redonda (R.J.), supostamente à procura de 
documentos “subversivos”. 

� A C.N.B.B. Protesta contra a prisão de vários sacerdotes.  

� É lançado, no Rio de Janeiro, o manifesto da Frente Ampla, de oposição aos militares, unindo Carlos 
Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek. A Frente será fechada pelo ministro Gama e Silva, em 
5/4/1968, sendo proibidas notícias na imprensa. 

� Congresso da U.N.E. é abrigado em convento de monges beneditinos na cidade de Valinhos (S.P.).  

� Delfim Netto é o ministro da Fazenda. Imposta a Lei de Segurança Nacional, por Decreto. 

� Criação do Centro de Informações do Exército (C.I.E.). 

� Castello Branco sanciona a nova Lei de Imprensa, alcunhada “Lei Rolha”. Artistas, escritores, 
intelectuais e jornalistas fazem ato de protesto em São Paulo. 

 
1966 

� O ditador Castello Branco baixa o Ato lnstitucional n° 3, definindo eleição indireta para governador. Os 
prefeitos passam a ser nomeados nas capitais.  

� O M.D.B. lança manifesto em defesa das eleições diretas.  

� O governador de S.P., Adhemar de Barros, é deposto e cassado “por corrupção”.  

� Luís Carlos Prestes é condenado a 14 anos de prisão, “por subversão”. 

� O Movimento Nacionalista Revolucionário, formado por ex-militares e militantes de esquerda ligados a 
Leonel Brizola, organiza o que seria o primeiro movimento armado contra o golpe, na Serra do 
Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo.  

� Criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

� General Costa e Silva é eleito presidente pelo Congresso Nacional. Mais seis deputados federais são 
cassados por Castello, que fecha o Congresso Nacional por dez dias.  

� Ato lnstitucional n° 4 confere poderes ao Congresso Nacional para “aprovar a nova Constituição”.  

� Oficializados os partidos do Movimento Democrático Brasileiro (M.D.B.), que reuniu principalmente 
parlamentares do extinto PTB e se transformou na oposição ao Regime Militar, e a A.R.E.N.A. (Aliança 
Renovadora Nacional), que se constituiu como partido de sustentação dos governos militares.  

� Aprovação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
 
1965 

� O ano termina com o registro de 84 casos de tortura e três mortes, sendo dois encontrados enforcados na 
cela.  

� Formalização do bipartidarismo, com os novos partidos: pela situação, a Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA); pela oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (M.D.B.).  

� Ato Institucional n° 2 dissolve os 13 partidos políticos e estabelece que os crimes políticos serão 
julgados pela Justiça Militar.  

� A polícia invade e fecha a Universidade de Brasília UnB. Mais de 200 professores se demitem em 
protesto.  

� O Congresso Nacional aprova a Lei de Inelegibilidades, que cria obstáculos para os candidatos aos 
governos estaduais e beneficia os políticos ligados à ditadura.  

� Intelectuais brasileiros lançam um Manifesto à Nação, em luta pelo restabelecimento das liberdades 
democráticas e dos direitos individuais. 

� Passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal. 

� É promulgada a Lei 4.504, que trata do Estatuto da Terra.  



� É decretado o Ato Institucional n.º 2, que retoma as cassações, extingue os partidos políticos, impõe 
eleições indiretas para presidente e atribui a este o poder de decretar estado de sítio sem consulta prévia 
do Congresso, intervir nos estados, fechar o Congresso, demitir funcionários e emitir atos 
complementares e decretos-lei.  

� Aprovação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Descriminação 
Racial. 

 
1964 

� Golpe Militar e Implantação da Ditadura (1964-1985): a) supressão das garantias de direitos, b) prisões, 
torturas e mortes de opositores pelo Estado, c) arrocho salarial. 

� Criação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – C.D.D.P.H. 

� Comício da Central do Brasil pró-reformas de base reúne 300 mil no Rio de Janeiro.  

� Greve geral dos trabalhadores, em apoio às reformas de base, é anunciada.  

� A Marcha da família com Deus pela Liberdade reúne cerca de 100 mil em São Paulo.  

� Emenda Constitucional nº 9 prorroga o mandato do general Castello Branco até março de 1967. O 
jornal Correio da Manhã (RJ) começa a denunciar as torturas nos presos políticos no País.  

� É criado o Serviço Nacional de Informação (S.N.I.). 

� Lei anti-greve é aprovada.  

� Golpe militar derruba o governo João Goulart; o presidente parte para o exílio.  

� Inicia-se uma onda de prisões pelo País.  

� Aprovada, por 126 votos a 117, a Lei Suplicy (do ministro da Educação, Suplicy de Lacerda), que 
proíbe a existência das entidades estudantis, como a U.N.E. 

� Ano termina com várias mortes e centenas de denúncias de casos de tortura no Brasil.  

� Prisões e protestos pelo país em consequência do golpe militar. A sede da U.N.E., no Rio, é incendiada 
e tomada pelo governo militar.  

� Editado o Ato Institucional n.º 1 (A.I.-1), que permite a cassação de mandatos e a suspensão de direitos 
políticos. São marcadas eleições indiretas em dois dias para Presidência e vice-presidência da República 
com mandato válido até 31 de janeiro de 1966. Divulgada a primeira lista de cassados, contendo nomes 
como o de Goulart, Jânio Quadros, Prestes, Leonel Brizola e Celso Furtado, além de 29 líderes sindicais 
e alguns oficias das Forças Armadas.  

 
1963 

� Greve geral dos trabalhadores, em apoio às reformas de base, é anunciada.  

� Sargentos realizam uma Assembleia no Automóvel Clube, no Rio. O presidente Goulart comparece e 
fala em defesa das reformas de base, o que serve de estopim para o golpe.  

� Plebiscito restabelece o presidencialismo com João Goulart.  

� Divulgação da encíclica Pacem in Terris, com João XXIII: defesa de verdade, justiça, liberdade e 
espírito ecumênico; afirmação dos direitos humanos, inclusive os econômicos, sociais e culturais. 

� Pesquisa do IBOPE mostra grande aprovação popular ao governo de João Goulart. 

� Carlos Lacerda defende golpe militar contra o presidente da República. 

� Goulart faz tentativa de colocar o País em Estado de Sítio, mas recua. 
 
1962 

� Atentado contra o Congresso da U.N.E., com participação de militares.  

� É criado o 13° salário e, no mesmo mês, eclode greve nacional, marcada por saques; termina com 42 
mortos no Rio de Janeiro.  

 
Década de 1950  
 
1959 

� Revolução cubana.  
 
1956 

� Fundação da Rádio 9 de julho e do jornal O São Paulo, vinculados à Arquidiocese de São Paulo. 



 
1955 

� Ligas Camponesas. 

� O presidente brasileiro, João Café Filho, instaura a obrigatoriedade de incluir um curso de Tupi nas 
carreiras de Letras de todas as universidades do Brasil, quando esta língua já está se esvaindo no 
esquecimento. 

 
1952 

� Criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, C.N.B.B., por iniciativa de Dom Helder Câmara. 
 
1950 

� Aprovação do Convênio Europeu dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais.  
 
Década de 1940  
 
1948 

� Brasil rompe relações diplomáticas com U.R.S.S. 
 
1947 

� P.C.B. É colocado na ilegalidade.  
 
1946 

� Constituição de 1946. 
 
1945 

� Carta ao Capitão Luiz Carlos Prestes Sobral Pinto 

� Queda do Estado Novo e a Redemocratização do país. 

� Fundação da O.N.U. 

� De 1945 à 1963: a) redemocratização constitucional do país, b) controle político das massas por líderes 
populistas e por grupos oligárquicos, c) movimentos de resistência dos trabalhadores urbanos e rurais. 

 
1943 

� È instituída a Consolidação das Leis do Trabalho C.L.T. 
 
1942 

� Carta de Despedida de Olga Benário Prestes. 
 
1940 

� Instituição do Salário Mínimo. 
 
Década de 1930  
 
1937 

� Golpe de Estado com a implantação do Estado Novo (1937-1945). 
 
1935 

� Insurreição da Aliança Nacional Libertadora. 
 
1934 

� Constituição de 1934. 

� Promulgada a Segunda Constituição Republicana. 

� São sancionados o Código Florestal, que impõe limites ao exercício do direito de propriedade, e o 
Código de Águas. 

 
1932 

� Revolução Constitucionalista de São Paulo.  



 
1930 
 
Estado Brasileiro pós 30: 
 

� Direitos trabalhistas, sindicais, previdenciários; e voto feminino, porém, mecanismos de controle da 
classe trabalhadora pelo Estado X Cidadania plena.  

� Golpe militar e início do primeiro governo de Getúlio Vargas no Brasil.  
 
Década de 1920  
 
1922 

� Fundação do Partido Comunista do Brasil. 
 
Década de 1910  
 
1919 

� Fundação da O.I.T.  
 
1917 

� Eclode em São Paulo uma greve de operários. 

� Primeira Greve Geral no Brasil. 

� Revolução Russa. 
 
1916 

� Surge o Código Civil Brasileiro. 
 
1911 

� É expedido o Decreto nº 8.843, que cria a primeira reserva florestal do Brasil, no antigo Território do 
Acre. 

 
Década de 1900  
 
1907 

� Greves e manifestações operárias em São Paulo. 
 
1906 

� I Congresso Operário do Brasil. 
 
1901 

� Primeiro Congresso Socialista do Brasil. 
 
Século 19 
 
Lutas de segmentos sociais destituídos (escravos e homens livres  
pobres) X privilégios, injustiças sociais e violência. 
 
Década de 1890  
 
1893 

� Mulheres conquistam o direito de voto na Nova Zelândia. 
 
1891 

� Promulgada a primeira Constituição da República: igualdade jurídica de todos os cidadãos, porém, 
manutenção de privilégios, desigualdades e opressão. Participação política restringida em lei e pelas 
práticas oligárquico-coronelísticas. 

 



Década de 1880  
 
1889 

� Proclamada a 1ª República no Brasil (1889-1930): Resistência X Estado Oligárquico: greves operárias, 
cangaço e messianismo. 

 
1888 

� Lei Áurea 

� Assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. 

� Abolição da escravidão no Brasil. 

� Conquista da jornada de 8 horas de trabalho na Austrália. 
 
1885 

� Lei dos Sexagenários 
 
1884 

� Província do Ceará extingue o regime de escravidão. 
 
1883 

� Conquista dos primeiros direitos sociais na Alemanha. 
 
Década de 1870  
 
1873 

� Estado e a Igreja entram em choque na Questão Religiosa. 
 
1871 

� Instituída a Lei do Ventre Livre, promulgada pelo gabinete Rio Branco. 
 
1870 

� Finaliza a Guerra Grande com a morte do Marechal Solano López, e se reinicia a guerra contra o 
guarani, "a língua selvagem", proibindo-se o seu uso nas escolas. Aqueles que o usam são qualificados 
de "guarangos", e sujeitos a penalidades sociais. O guarani passará a ser, novamente, uma língua oral. 

 
Década de 1850  
 
1850 

� Lei Eusébio de Queiroz proíbe o trafico de escravos para o Brasil. 
 
Década de 1840  
 
1848 

� Lançamento do Manifesto Comunista. 
 
1840 

� Francisco Adolfo de Varnhagen começa uma série de propostas ao governo do Império do Brasil para 
que seja restituído o ensino do Tupi, língua que já entrou em decadência, mas as suas súplicas não são 
ouvidas. 

Década de 1830  
 
1837 

� Movimento da Sabinada na Bahia. 
 
1835 

� Eclosão da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. 
 
1831 



� Abdicação de D. Pedro I. 
 
Década de 1820  
 
1825 

� Portugal reconhece a independência do Brasil.  
 
1824 

� Formalização jurídico-constitucional de ideias liberais de cidadania. Cidadania restringida a certos 
segmentos sociais. Cidadania interditada aos escravos. 

� Constituição Imperial. 

� Revoluções liberais em São Paulo e Minas. 
 
1822 

� Proclamada a Independência do Brasil.  
 
1821 

� Volta da Corte Portuguesa para Portugal. 
 
Década de 1800  
 
1808 

� Chega ao Brasil a família Real Portuguesa. 
 
Século 18 
 
Movimentos Nativistas Anticoloniais 
 

� Introdução do ideário liberal e suas concepções de Estado de Direito e Cidadania, sob inspiração das 
revoluções inglesas, norte-americana e francesa. 

 
Década de 1790  
 
1798 

� Conjuração Baiana, Alfaiates rebelaram contra os portugueses.  
 
1794 

� Ocorre a Conjura no Rio de Janeiro. 
 
1792 

� Tiradentes é enforcado. 
 
Década de 1780  
 
1789 

� Eclode a Conjuração Mineira. 
 
Década de 1760  
 
1767 

� Carta régia afirma a necessidade de proteção a rios, nascentes e encostas, que passam a ser declarados 
propriedades da Coroa. 



Década de 1750  
 
1759 
 
1758 

� A língua Tupi e a Companhia de Jesus no Brasil sofrem um gravíssimo prejuízo: o Marquês de Pombal 
proíbe o ensino e o uso do Tupi, com a finalidade de acrescentar o domínio do português. Em pleno 
auge, esta bela língua é refreada com a força da lei.  

 
1756 

� Produz-se a Guerra Guaranítica, face à negativa dos Guarani, afetados pelo Tratado de Permuta, de 
pertencer aos portugueses. Os Guarani são vencidos.  

 
Século 17 
 
Década de 1690  
 
1695 

� Quilombos dos Palmares é destruído por Domingos Jorge Velho.  
 
Década de 1620  
 
1621 

� Divisão política-administrativa da colônia.  
 
1620 

� 1620-50 Bandeirantes paulistas atacam as missões jesuíticas no sul.  
 
Década de 1600  
 
1605 

� Surge a primeira lei de cunho ambiental no País: o Regimento do Pau-Brasil, voltado à proteção das 
florestas.  

 
Século 16 

� Estado absolutista, sociedade de privilégios, sem noção de Estado de Direito e Cidadania. 
 

� Lutas de resistência de indígenas e escravos pela liberdade. 
 
Década de 1570  
 
1575 

� Chegam os franciscanos ao Rio da Prata, com intenção evangelizadora. 
 
Década de 1560  
 
1565 
 
1560 

� Chegam os primeiros escravos para as plantações e engenhos.  
 
Década de 1550  
 
1553 

� Chegam os primeiros jesuítas ao Brasil. Estes missioneiros dedicam-se imediatamente ao estudo do 
Tupi, liderados por José de Anchieta. 



1550 
 
Década de 1540  
 
1549 

� Nomeação do primeiro governador geral do Brasil. 
 
1548 

� É criado o governo geral no Brasil.  
 
Década de 1530  
 
1534 

� D. João III institui o sistema de capitanias hereditárias no Brasil.  
 
Década de 1500 
 
1501 

� Coroa Portuguesa concede a Fernão de Noronha o direito de exploração do pau-brasil.  
 
1500 

� A Carta de Pero Vaz de Caminha. 

� Chega Pedro Álvares Cabral ao Brasil e toma posse da terra em nome de Dom Manuel I, Rei de 
Portugal.  



ANEXO L 

PROGRAMA DA 2º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

12 e 13 de maio de 1997 

 

Apresentação 

Dia 12/05/97 

Abertura 

Expositores: 

� Paulo Sérgio Pinheiro 

� Deputado Nilmário Miranda 

� Jayme Benvenuto 
� Cacique Celestino Xavante 

Comunicações das Conferências Estaduais: 

� Aluízio Matias (RN) 

� Pedro Montenegro (AL)  

� Valéria Getúlio Britto e Silva (DF)  

� Oscar Gatica (PB)  

� Roseana Pereira (CE)  

� Deputado João Leite (MG)  

� Irene Maria dos Santos (GO)  

� Deputado Nelson Pelegrino (BA) 

� Jayme Benvenuto (PE)  
� Dermi Azevedo (SP)  

Dia 13/05/97 

Expositor:  

José Gregori 

Exposições dos relatores dos Grupos Temáticos  

Relatórios dos Grupos Temáticos  

� Criança e Adolescente 

� Justiça/Segurança Pública  

� Sistema Penitenciário  

� Educação e Comunicação  

� Populações Negras  

� Direitos da Mulher  

� Reforma Agrária  

� Direitos Sociais  

� Refugiados, Migrantes e Estrangeiros  

� Portadores de Deficiência  

� Minorias Sexuais  
� Populações Indígenas  



 

Denúncias Recebidas  

Moções Aprovadas  

Participantes da Conferência  

Comissão de Direitos Humanos: Membros e Endereço  

Anexo: Programa Nacional de Direitos Humanos 

 



ANEXO M 

PROGRAMA DA 3º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

13 à 15 de maio de 1998 

Apresentação 

Cerimônia de Abertura 

Pronunciamento do Presidente, Deputado Eraldo Trindade  

1º Painel: A aplicação das normas de proteção aos Direitos Humanos nos planos internacional e nacional 

Ministro Marco Antônio Diniz Brandão. 

Texto da palestra do Professor Antônio Augusto Cançado Trindade 

Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos Direitos Humanos nos planos internacional e 
Nacional. 

Deputado Hélio Bicudo 

Dr. Márcio Gontijo 

Dr. Romany Rolland 

Debates 

2º Painel: A Concretização do Programa Nacional de Direitos Humanos e a criação de programas estaduais 

Dr. José Gregori 

Professor Paulo Sérgio Pinheiro 

Reverendo Romeu Olmar Klich. 

Deputado Mário Mamede 

Dr. Belisário dos Santos Jr. 

Debates  

Dra. Maria do Perpétuo Socorro Prado 

Deputado Nilmário Miranda 

Dr. Carlos Fernandes 

Outras participações 

Plenária Final 

Relatórios dos Grupos de trabalho 

Grupo temático 1: Programa Nacional de Direitos Humanos - Aperfeiçoamento e Implementação 

Grupo temático 2: Formas de articulação visando a criação de programas estaduais de Direitos Humanos 

Grupo temático 3: O Poder Judiciário e os Direitos Humanos 

Grupo temático 4: O Poder Legislativo e os Direitos Humanos 



Grupo temático 5: As normas internacionais de Direitos Humanos e o reconhecimento da jurisdição das cortes 
internacionais no Brasil 

Moções apresentadas e aprovadas em plenário 

Convidados presentes e entidades representadas 

Anexo 

Anais do Encontro Preparatório do Cinqüentenário da Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do 
Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Cerimônia de Abertura 

Pronunciamento do Presidente, Deputado Pedro Wilson 

1º Painel: O significado e o valor da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem 

Professor Antônio Augusto Cançado Trindade 

O Legado da Declaração Universal de 1948 e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

Deputado Renato Simões 

2º Painel: A implementação das recomendações de Viena e os novos paradigmas dos Direitos Humanos 

Ministro Marco Antônio Diniz Brandão 

Deputado Nilmário Miranda 

Deputado Nelson Pelegrino 

Debates 

3º Painel: Situação e perspectivas para os Direitos Humanos na América Latina 

4º Painel: Atuação do Governo brasileiro na área de Direitos Humanos e as experiências nos Estados e 
Municípios. 

Dr. Ivair Augusto Alves dos Santos. 

Dr. Belisário dos Santos Jr. 

Dr. André Puccinelli 

Dr. Wagner Gonçalves 

Dra. Herilda Balduíno  

Dr. Benedito Mariano  

Dr. Joelson Dias 



ANEXO N 

PROGRAMA DA 4º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

  13 e 14 de maio de 1999 

 

Sumário 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

APRESENTAÇÃO 

Cerimônia De Abertura 

PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO JAQUES WAGNER, TERCEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE, DEPUTADO NILMÁRIO MIRANDA 

PRONUNCIAMENTO DA SRA. MARIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DA SUBSECRETARIA PARA 

ASSUNTOS DO IDOSO, EM HOMENAGEM AO ANO INTERNACIONAL DO IDOSO 

1º Painel – Direitos Econômicos Sociais E Culturais São Direitos Humanos 

A - BRASIL E O PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

EXPOSITOR: PROFESSOR ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE 

I. INTRODUÇÃO 

II. DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS: DA COMPARTIMENTALIZAÇÃO À INDIVISIBILIDADE  

III. DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS: DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA BUSCA DE 
PROTEÇÃO MAIS EFICAZ NO PLANO REGIONAL  

IV. DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS:  

DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA BUSCA DE PROTEÇÃO MAIS EFICAZ NO PLANO GLOBAL  

V. A EXIGIBILIDADE E JUSTICIABILIDADE DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS NO PLANO 

INTERNACIONAL  

VI. CONCLUSÕES 

B- IMPACTOS DA POLÍTICA ECONÔMICA NOS DIREITOS HUMANOS 

EXPOSITOR: DEP. ALOÍZIO MERCADANTE – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Tabelas/Gráficos Citados Na Exposição Do Deputado Aloízio Mercadante 

DEBATES 

Reabertura 

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

GRUPO TEMÁTICO 1 – O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS  

GRUPO TEMÁTICO 2 – GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E CUSTO SOCIAL DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO 

GRUPO TEMÁTICO 3 – TRABALHO, SEGURIDADE SOCIAL E CULTURAL 



GRUPO TEMÁTICO 5 – IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL DO PACTO DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS 

GRUPO TEMÁTICO 6 – MÍDIA E DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

GRUPO TEMÁTICO 7 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

GRUPO TEMÁTICO 4 – SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E CONTROLE EXTERNO DAS POLÍCIAS  

DEBATES E APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

2º Painel – Direitos Econômicos, Sociais E Culturais Na Política Nacional De Direitos Humanos 

EXPOSIÇÃO DO DR. JOSÉ GREGORI, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 

APRESENTAÇÃO, PELO PRESIDENTE, DEPUTADO NILMÁRIO MIRANDA, DA CARTA DA IV CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

DEBATES 

Anexos Documentais 

PARECER: O CASO DO TIMOR-LESTE(1999): O DIREITO DE  AUTODETERMINAÇÃO DO POVO TIMORENSE 

CARTA DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Grupos Temáticos 

MOÇÕES APROVADAS 



ANEXO O 

PROGRAMA DA 5º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

24 e 25 de maio de 2000 

Dia 24 de maio - Quarta-feira 

18h – Credenciamento e lançamento de livros sobre direitos humanos 

19h – Cerimônia de Abertura 

Declaração do representante da UNESCO no Brasil, Jorge Werthein 

19h30 – “Notícias de uma guerra particular”, exibição do filme documentário de João  Moreira Salles 

20h30 – Painel Faces da violência e caminhos para a paz 

Expositores: Deputado Marcos Rolim (Comissão de Direitos Humanos), João Moreira Salles (cineasta), Nancy 
Cardia (Núcleo de Estudos da Violência-USP) e Rubem Cesar Fernandes (Movimento Viva Rio) 

 

Dia 25 – Quinta-feira 

9h – Painel Apresentação do Relatório do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

Expositores: Rev. Romeu Olmar Klich – Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) 

e Luciano Mariz Maia – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

9h45 – Painel Estratégias para a paz: Políticas públicas de combate à violência 

Expositores: Jurista Oscar Vilhena (Instituto Latino-americano das Nações Unidas para a 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente) e Professor Sérgio Adorno (USP) 

13h30 – “O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas”, filme de Paulo Caldas e Marcelo Lima 

14h30 – Grupos de Trabalho ( nos plenários do Anexo II da Câmara ) 

 

1. Tortura e Maus Tratos 

Expositores: Isabel Peres (Associação Cristã de Combate à Tortura – ACAT) e Luciano Mariz Maia 
(Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão) 

Relator: Marcos Collares (CNDH-OAB) 

Coordenadores: Deputado Nilmário Miranda (CDH) e Simone Ambros (CDH) 

 

2. Preconceito, Discriminação e Exclusão 

Expositores: Deise Benedito (GELEDÉS-Instituto da Mulher Negra) e Lourdes Bandeira (NEPeM/UnB -
Agende) 

Relatora: Mireya Suarez (NEPeM/UnB-Agende) 

Coordenadores: Adriana Maria Godoy (CDH) e Cláudio Iavanovitchi (Associação Paranaense de Cultura 
Cigana) 



 

3. Segurança Pública, Estado e Sistema Penal 

Expositores: Desembargador Marco Antonio Bandeira Scapini e Roberto Kant de Lima (UFF) 

Relatora: Valéria Getúlio de Brito (MNDH) 

Coordenadores: Deputado Cabo Júlio (CDH) e Marcelo Silva de Freitas (Sociedade Paraense de Defesa dos 
Direitos Humanos) 

 

4. Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos 

Expositores: Antonio Cachapuz de Medeiros (Consultor Jurídico do Ministério das Relações 

Exteriores) e Nereu Lima (OAB) 

Relator: Renato Zerbini (Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos) 

Coordenador: Rev. Romeu Olmar Klich (MNDH) 

 

5. Mídia e Direitos Humanos 

Expositores: Deputado Fernando Gabeira (CDH) e 

Luiz Martins (Faculdade de Comunicação da UnB) 

Relator: Iradj Roberto (Comunidade Bahá’í) 

Coordenadora: Jussara de Goiás (INESC) 

 

6. Atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, Programas Estaduais e  

Municipais de Direitos Humanos 

Expositores: Deputado Pedro Wilson (Comissão de Educação e CDH da Câmara dos Deputados) e Fernando 
Salla (NEV-USP) 

Relator: Milton de Souza Barros (Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais) 

Coordenador: Oscar Gatica (MNDH) 

18h - Encerramento dos trabalhos dos grupos 

18h30 – Eventos associados: 

Seminário “Direitos Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional” 

Lançamento dos livros “Direitos Humanos das Mulheres Passo a Passo – Guia Prático para o uso do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e dos Mecanismos para Defender os Direitos Humanos das Mulheres” e 
“Protocolo Facultativo – Documento de Trabalho – Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher” 

Entidades Organizadoras: AGENDE - Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, 

CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informações e Ação, e GELEDÉS – Instituto da Mulher Negra 

 



Dia 26 – Sexta-feira 

9h30 às 12h – Grupos de Trabalho 

12h às 11h – Intervalo para almoço 

14h – Plenária: Apresentação de moções e recomendações 

16h – Apresentação e discussão dos relatórios dos Grupos de Trabalho 

18h – Encerramento. 

Apresentação 

(texto do deputado Marcos Rolim) 

 

 



ANEXO P 

PROGRAMA DA 6º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

30 e 31 de maio e 01 de junho de 2001 

 

Dia 30/05 – Quarta-feira  

16h: Lançamento de livros - Saguão do Auditório Nereu Ramos 

Obras a ser lançadas: 

"Mulheres Negras: Um Retrato da Discriminação Racial no Brasil", da Articulação de Mulheres Brasileiras 

"Cidadania Também é Beleza", coordenada pela CFemea e produzida pela Avon, UNIFEM, CECIP e CFemea 

"Caderno Agende – Protocolo Facultativo à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher", produzido pela Agende 

"Tortura", de Jarbas Antonio da Silva Bezerra, juiz de Direito em Natal-RN 

"22 de abril nas costas do Brasil: Os índios nas comemorações dos 500 anos", de Carlos Pronzato 

"Confissões em cadeia" e "Introdução entre dois mundos", ambos do detento Manoel Gomes Barbosa, 
produzidas em oficina literária ministrada pelo escritor Joilson Portocalvo 

"Direitos Humanos no Mercosul", organizada por Jacqueline Pitanguy e Rosana Heringer, da CEPIA – 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. 

"A Ouvidoria na Esfera Pública Brasileira", organizada por Rubens Pinto Lyra, com prefácio de Fábio Konder 
Comparato 

"Execuções sumárias, arbitrárias ou extra-judiciais – Uma aproximação da realidade brasileira", escrita por 
Flávia Piovesan, James Cavallaro, Jayme Benvenuto, José Fernando da Silva, Luciano Oliveira e Valdênia Brito. 

"Causa Mortis: Homofobia", de Luiz Mott e Marcelo Cerqueira 

16h30: Pronunciamentos do Presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves; e do Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, Nelson Pellegrino  

Pretende-se, ao tomar de empréstimo a temática da Conferência das Nações Unidas a se realizar em agosto em 
setembro próximos, na África do Sul, suscitar elementos que sirvam de estímulo e subsídio à atuação da 
delegação brasileira na referida Conferência da ONU, que se realiza em agosto/setembro próximos, na África do 
Sul.  

Expositores:  

Maria Aparecida da Silva, Presidente do Geledés – Instituto Mulher Negra  

Maninha Xucuru, Coordenadora da APOINME - Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 
Espírito Santo  

Eduardo Piza de Mello, Coordenador do Gay Lawyers  

Regina Barata Ribeiro, Defensora pública e Conselheira do CONADE – Conselho Nacional dos Direitos dos 
Portadores de Deficiência  

Irmã Rosita Milesi, Presidente do Instituto Migrações e Direitos Humanos 

 



Quinta-feira, 31 de maio  

8h30: Abertura de exposições - no Saguão do Anexo II da Câmara (próximo à escada de descida para o 
Auditório Nereu Ramos)  

Exposição de fotos: "Direitos Humanos no Brasil e na Europa: Perspectivas de Atuação num Contexto de 
Violações e Conquistas", organizada pelo PAD – Processo de Articulação e Diálogo entre Agências Ecumênicas 
Européias e suas Entidades Parceiras no Brasil  

- Exposição de pinturas "Infância", do artista Marcos Tadeu  

9h: Painel: Mecanismos Internacionais e Construção do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos 
Humanos  

Ao abrir espaços para a formulação de propostas para a construção de um sistema nacional de proteção dos 
direitos humanos, o painel deverá enfatizar aspectos práticos desse sistema e explorar a vinculação entre os 
instrumentos de atuação nas esferas nacional, estadual e municipal com os mecanismos de atuação junto aos 
sistemas de proteção interamericano e das Nações Unidas. 

Expositores: 

Romeu Olmar Klich, Secretário-Geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH  

Flávia Piovesan – Procuradora do Estado e professora doutora de Direito da PUC-SP  

Antonio Carlos do Nascimento Pedro – Chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações 
Exteriores  

10h45: Painel – Impunidade como Violação dos Direitos Humanos  

O principal objetivo é produzir sugestões de políticas públicas de combate à impunidade. Para isso, se propõe 
uma reflexão a respeito das muitas formas pelas quais a impunidade estimula o cometimento de violações dos 
direitos humanos, seja no âmbito internacional - em que a ausência de instâncias e de jurisprudência tem deixado 
vítimas de crimes de lesa humanidade sem efetivo acesso à justiça - seja no âmbito nacional, onde remanescem 
institutos propícios à impunidade, como a imunidade parlamentar na forma atual, a ausência de controles 
eficazes do Poder Judiciário, o foro privilegiado para crimes comuns praticados por policiais militares. Como, 
então, corrigir tais desvios, abrindo portas para o efetivo exercício da cidadania? Que organismos e instrumentos 
podem ser criados ou modificados para converterem-se em eficientes e democráticos inibidores da impunidade?  

Expositores:  

Félix Fischer, Ministro do Superior Tribunal de Justiça  

Luis Francisco de Souza, Procurador da República  

Leila Linhares, Cientista Política e Diretora da CEPIA (ONG do RJ) 

12h30 às 14h30: Intervalo para almoço 

14h30 – Grupos de Trabalho 

Local: Auditórios do Anexo II ("corredor das comissões") 

III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de 
Intolerância Coordenadores da Mesa: Augustino Pedro Veit e Pedro Wilson; Facilitadoras: Sandra Azevedo, 
Professora da UFMG e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher; e Inês da Silva Cunha, 
Delegada do Grupo de Repressão e Análise dos Delitos de Intolerância-S.P.; Relator: Márcio Sanchez, Assessor 
do INESC e membro do Fórum Nacional da Criança e Adolescente  



Construção do sistema nacional de proteção dos direitos humanos: estratégias e instrumentos para a 
defesa da cidadania 

Coordenadora da Mesa: Lourdes Bandeira; Facilitadores: Paulo Carbonari, Professor de Filosofia e Coordenador 
de Parcerias e Cooperação do MNDH; e Mireya Suarez, Professora da UnB e membro da Agende – Ações em 
Gênero, Cidadania e Desenvolvimento; Relator Pedro Cláudio Cunca Bocayuva, Diretor da Fase 

Implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 

Coordenador da Mesa: Oscar Gatica, Sistematizador no MNDH de propostas para o PNDH; Facilitadores: Darci 
Bertholdo, Secretário de Estado Adjunto de Direitos Humanos, e Jayme Benvenuto, Coordenador do GAJOP; 
Relatora: Flávia Piovesan, Procuradora do Estado e Professora Doutora em Direito da PUC-SP 

A impunidade como violação dos direitos humanos  

Coordenador da Mesa: Roberto Gonçalves de Freitas Filho, Presidente da CNDH-OAB; Facilitadoras: Ela 
Wiecko de Castilho, Subprocuradora- geral da República; Bizeh Jaime, Secretária Executiva do INESC; Relator: 
Gil Nunesmaia Jr., do Movimento Nacional de Direitos Humanos 

5. Mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos Coordenador da Mesa: Joelson Dias, 
Representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB; Facilitadores: Patrícia Galvão Ferreira, do 
CEJIL – Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e James Cavallaro, do Centro de Justiça Global; Relator: 
Tarciso DalMaso Jardim, do Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos  

6. Impacto da ação dos organismos internacionais de financiamento e comércio nos direitos humanos 

Coordenadora da Mesa: Cláudia de Paula, Consultora Jurídica da DST/AIDS do Ministério da Saúde; 
Facilitadores: Maria Luisa Mendonça, diretora da ONG Justiça Global – Ação e Capacitação em Direitos 
Humanos, e Ademar dos Santos Mineiro, Professor e membro do Conselho Regional de Economia do RJ; 
Relatora: Adriana Ramos, Assessora do INESC 

 

1º de junho – Sexta-feira  

8h30: Homenagem aos voluntários em direitos humanos pelo transcurso do Ano Internacional do 
Voluntariado  

9h: Premiação dos contemplados com o XI Prêmio Nacional de Direitos Humanos, concedido em dezembro 
de 2000 pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH, ao Prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, e ao 
Padre Paolino Maria Baldassari, do Acre.  

9h20: Homenagem aos ex-presidentes da Comissão de Direitos Humanos, Deputados Nilmário Miranda, 
Hélio Bicudo, Pedro Wilson, Eraldo Trindade e Marcos Rolim  

10h: Plenária para assuntos gerais 

Comunicações agendadas pela Organização:  

1. Ação da sociedade e do Estado brasileiros sobre a questão da tortura e a apresentação de relatórios sobre o 
tema à CDH da ONU em Genebra, pelo deputado Nilmário Miranda, coordenador da Subcomissão Contra a 
Tortura da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados  

2. Ação da sociedade e do Estado brasileiros sobre a questão das execuções sumárias e extrajudicias e a 
apresentação de relatórios sobre o tema à CDH da ONU em Genebra, pelo Dr. Jayme Benvenuto, coordenador 
do GAJOP, um dos autores do relatório da sociedade civil e membro da delegação que entregou o documento em 
Genebra  

3. Situação e Perspectivas da luta pelos direitos humanos dos idosos, pela Sra. Maria José Lima de Carvalho 
Barroso, presidente? da Associação Cearense para Idosos  

4. Relatório do Tribunal Internacional dos Crimes do Latifúndio e das Violações dos Direitos Humanos no 
Paraná, realizado no dia 2 de maio de 2001, em Curitiba, que condenou o governo do Sr. Jaime Lerner pela 



violência do Estado contra trabalhadores sem-terra; pelo Dr. Darci Frigo, advogado, representante da Comissão 
Pastoral da Terra. 

Comunicações com inscrições feitas durante a Plenária  

12h30: Intervalo para almoço  

14h: Apresentação das sínteses dos trabalhos dos grupos  

15h30: Apresentação das conclusões da Conferência de Direitos Humanos dos Adolescentes, evento 
associado à VI Conferência Nacional de Direitos Humanos.  

16h: Pronunciamento do Secretário de Estado Adjunto de Direitos Humanos, Dr. Darci Bertholdo  

16h30: Divulgação das conclusões da VI Conferência Nacional de Direitos Humanos e leitura da "Carta 
da Igualdade e Contra a Discriminação da VI Conferência Nacional de Direitos Humanos".  

17h: Encerramento. 

Atividade Cultural sugerida  

Êxodos – Exposição de fotos de Sebastião Salgado sobre movimentos migratórios em todo o mundo. Um 
trabalho monumental do mais notável fotógrafo da atualidade. 350 fotos, organizadas por temas, passando por 
todos os continentes. Tem tudo a ver com direitos humanos. Espaço Cultural Contemporâneo Venâncio – ECCO, 
distante cinco minutos, de carro, da Câmara dos Deputados, localizado no Setor Comercial Sul, Ed. Venâncio 
2000, Subsolo, aberta das 9h às 21h 

 

 



 ANEXO Q  

PROGRAMA DA 7º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

15 à 17 maio de 2002 

Programação  

Quarta-feira, 15 de maio  

14h30 às 16h: Plenária de Abertura para comunicações gerais inscritas previamente  

Coordenação da Mesa: Deputado Orlando Fantazzini (PT-SP) e a representante do Fórum de Entidades 
Nacionais de Direitos Humanos (FENDH), Cláudia de Paula, da DST-Aids  

16h às 16h30: Intervalo para café  

16h30 às 18h: Plenária para comunicações gerais inscritas na hora  

Coordenação da Mesa: Deputado Orlando Fantazzini e o representante do FENDH, Deputado Wasny de Roure, 
Presidente da CDH da Câmara Legislativa do Distrito Federal  

18h às 18h30: Lançamento coletivo de livros e abertura das exposições “Passarela dos Direitos Humanos” e 
“Êxodos”, de Sebastião Salgado.  

18h30: Abertura Solene  

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves (PSDB-MG)  

Ministro da Justiça, Miguel Reali Júnior  

Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro  

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Orlando Fantazzini (PT-SP)  

Secretário de Estado de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro  

Representante do Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos, Magali Silva Santos  

Representante do UNICEF no Brasil, Reiko Niimi  

Coordenadora de Desenvolvimento Social da UNESCO, Marlova Jovchelovitch Noleto  

Especialista da Comissão Interamericana de Direitos Humanos encarregado dos assuntos do Brasil, Ignácio J. 
Alvarez  

19h: Conferência magna  

Vice-Prefeito de São Paulo e Ex-Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Hélio Bicudo  

Coordenação da Mesa: Deputado Orlando Fantazzini e o representante do FENDH, Romeu Olmar Klich, 
Secretário Executivo do MNDH ?  

20h: Encerramento  

Quinta-feira, 16 de maio  

9h30 às 11h30: Painel “Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos como meios de reparação 
da violência”  

Coordenação da Mesa: Deputado Padre Roque (PT-PR) e o? representante do FENDH, Renato Zerbini Ribeiro 
Leão, Diretor Executivo do Centro de Proteção Internacional dos Direitos Humanos  



Expositores: Especialista da Comissão Interamericana de Direitos Humanos encarregado dos assuntos do Brasil, 
Ignácio Alvarez  

Representante do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, Roberto 
Garreton  

Secretário Geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Reverendo Romeu Olmar Klich  

Diretora do CEJIL-Brasil, Liliana Tojo  

Diretor do Centro de Justiça Global, James Cavallaro  

11h50 às 12h30: Painel: “Lançamento do Projeto Relatores Nacionais em Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais e Culturais”  

Coordenação da Mesa: Deputado Orlando Fantazzini e representante do FENDH, Janaína Dutra (ABGLT)  

Expositores: Diretor do Plataforma Brasileira de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Jaime Benvenuto 
Lima  

Representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Deputado Nilmário Miranda (PT-
MG)  

Secretário de Estado de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro  

Representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Dirk Hegmanns  

12h30 às 14h: Intervalo para almoço  

14h às 18h30: Grupos de Trabalho – Auditórios do Anexo I da Câmara dos Deputados  

1. Violência e sua superação no âmbito da Economia,  

2. Violência e sua Superação no âmbito da Educação,  

3. Violência e sua superação no âmbito da Justiça e da Segurança Pública;  

4. Violência e sua superação na âmbito da Cultura,  

5. Violência e sua superação no âmbito da Mídia,  

6. Violência e sua superação no âmbito da Política.  

18h30 às 20h: Reunião da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (Plenário 
do Anexo II)  

20h: Encontro informal no Restaurante e Chopperia do Bráz (Setor Hoteleiro Sul)  

Sexta-feira, 17 de maio  

9h às 13h: Plenária final  

Apresentação e discussão dos relatórios dos Grupos de Trabalho  

Aprovação do documento de Resoluções da Conferência  

Mesa: Presidente da CDH, Deputado Orlando Fantazzini; Representante do FENDH, Jussara de Goiás, Diretor 
do Departamento de Promoção dos Direitos Humanos, Hugo Luis Castro de Mello; Procuradora Federal dos 
Direitos do Cidadão, Maria Eliane Menezes de Faria; Representante do Poder Judiciário.  

 



ANEXO R 

PROGRAMA DA 8º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

11 à 13 de junho de 2003 

 

DIA 11/06 – QUARTA-FEIRA 

15 h – Abertura Oficial 

16 h – Conferências Magnas 

� Desafios à Proteção dos Direitos Humanos na Conjuntura Atual 

� Os Princípios de Paris e a organização do Sistema Nacional de 
� Proteção dos - Direitos Humanos 

18 h - Lançamento do Relatório da Situação dos DhESC feito pelos Relatores Nacionais 

(presença dos seis relatores para exposição do projeto e dos resultados por cada um 

deles) 

20h – Entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Lançamento do relatório sobre o 

Brasil elaborado por Jean Ziegler, relator especial da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para o Direito Alimentar 

 

DIA 12/06 – QUINTA-FEIRA 

8:30 h – Exposição Didática 

Retomada da Proposta de Sistema Nacional de Direitos Humanos 

(retomando o que foi apresentado na VI Conferência) 

9 h – PAINEL I 

O desenvolvimento econômico e social na perspectiva dos Direitos Humanos: focalização 

ou universalização? 

 

10:30 h – PAINEL II 

A Construção do Sistema Nacional de Direitos Humanos: Diagnósticos e Desafios 

(5 pessoas com 20 minutos cada; 30 minutos de debate). 

12: 30 h – Encaminhamento para Grupos de Trabalho 

13:00 h – Intervalo para almoço 

14:30 h – Instalação dos GRUPOS DE TRABALHO 

18:00 h – Sistematização dos resultados dos Grupos pela equipe responsável – No 

plenário poderia ser realizada noite cultural com exibição de filme ou outra modalidade 



popular. 

DIA 13/06 – SEXTA-FEIRA 

9 h – APRESENTAÇAO DOS RELATORIOS DOS GRUPOS e aprovação das conclusões 

10:30 h – Tribuna Livre 

12 h – Aprovação da Carta da VIII Conferência 

13 h – Encerramento da Conferência 

GRUPOS DE TRABALHO (Cada GT contará com um relator e um facilitador) 

 

GT 1: Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) 

GT 2: O Direito Humano à Alimentação 

GT 3: A criação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Sistema de Proteção aos Direitos 
Humanos 

GT 4: Orçamento e Direitos Humanos 

GT 5: Educação em Direitos Humanos 

GT 6: Monitoramento do Projeto “Relatores Nacionais para os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e 
Culturais” 

GT 7: Estratégia de Construção de uma proposta de Sistema Nacional de Proteção aos Direitos Humanos 

 

 

 



ANEXO S 

PROGRAMA DA 9º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho de 2004 

 

PROGRAMAÇÃO DO 1° DIA – 29/06  

10h Recepção e início do credenciamento 

16h CERIMÔNIA DE ABERTURA com a presença do Excelentíssimo Presidente da 
República Senhor LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

19h Conferência - Ministro Nilmário Miranda - SEDH/PR 

20h Jantar 

 

PROGRAMAÇÃO DO 2° DIA – 30/06  

8h30 Leitura e aprovação do Regimento Interno 

9h30 Apresentação da Sistematização dos Relatórios das Conferências Estaduais 

10h00 Painel 1: Apresentação do Sistema Nacional de Direitos Humanos 
Coordenação de mesa: CDH Câmara dos Deputados 
Painelista: Paulo César Carbonari – MNDH  

Painelista: Pedro Montenegro – SEDH/PR 

11h00 Esclarecimentos 

12h Término do Credenciamento  

Almoço 

13h Grupos de Trabalho 

17h30 Tribuna Livre 

20h Encerramento do 2º dia - Jantar 

 

PROGRAMAÇÃO DO 3° DIA – 1º/07  

8h30 Apresentação da Sistematização dos Relatórios das Conferências Estaduais  

9h00 Painel 2: Plano de Direitos Humanos (Plano de Ação), Monitoramento, Avaliação e 
Seguimento  

Coordenador: Deputado 
Dr. Perly Cipriano SEDH/PR 
Dr. Maria Eliane Menezes de Farias 
Ivonio Barros - FENDH/MNDH 

11h Esclarecimentos 



12h Almoço 

13h Grupos de Trabalho 

19h00 Atividade Cultural (ministério da Cultura) 

20h Encerramento do 3º dia - Jantar 

 

PROGRAMAÇÃO DO 4° DIA – 02/07  

8h30 Plenária 

12h Almoço 

13h Plenária  

17h Encerramento da Conferência 

 

 



ANEXO T 

PROGRAMA DA 10º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

31 de maio e 01 de junho de 2006 

 

31/05/06 
Quarta-feira – Auditório Nereu Ramos (Anexo II da Câmara) 

17h – Abertura - Mesa com representantes das organizações realizadoras da Conferência e dos poderes da 
República. 

18h30 - Conferência: Modelo Econômico e Direitos Humanos 

Conferencistas: João Pedro Stédile (membro da direção nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais sem 
Terra - MST) e Laura Tavares (professora de Economia da UFRJ) 

1º/06/06  

Quinta-feira 

9h – 12h: Painéis temáticos simultâneos – Espaços de introdução e contextualização dos temas que serão 
debatidos e aprofundados nos Grupos de Trabalho. 

Painel 1 – Modelo econômico e direitos humanos 

Painel 2 – Falcões, Racismo e Violência 

Painel 3 – Cultura da violência nas instituições totais 

Painel 4 – Questão indígena e política indigenista 

Painel 5 – Política Nacional de Direitos Humanos (Programa Nacional, Sistema Nacional, projeto criando o 
Conselho Nacional e outras matérias da agenda legislativa) 

Painel 6– Defensores(as) de direitos humanos e criminalização dos movimentos sociais 

Painel 7 – Avaliação e propostas para educação em direitos humanos 

Painel 8 - Exigibilidade dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

 
14h30 – Grupos de Trabalho (derivados dos painéis)  

02/06/06  

Sexta-feira 

9h às 11h – Plenária aberta a intervenções gerais (denúncias, moções, informes, lançamento  

e livros) 

9h às 11h – Reuniões de GTs para fechar seus relatórios 

11h às 13h – Plenária para apresentação dos relatórios dos GTs 

14h30 às 17h – Plenária final com aprovação da Carta de Brasília 

 



ANEXO U 

PROGRAMA DA 11º CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

15 à 18 de dezembro de 2008 

 

DIRETRIZES: 

EIXO 1: UNIVERSALIZAR DIREITOS EM UM CONTEXTO DE DESIGUALDADES 

EIXO 2: VIOLÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA E ACESSO À JUSTIÇA 

EIXO 3: PACTO FEDERATIVO E RESPONSABILIDADE DOS TRÊS PODERES, DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA 

EIXO 4: EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIREITOS HUMANOS 

EIXO 5: INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

EIXO 6: DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS 

EIXO 7: DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE 

PROPOSTAS APROVADAS E REFERENDADAS PELA PLENÁRIA FINAL - 18.12.2008 

 
EIXO 1: UNIVERSALIZAR DIREITOS EM UM CONTEXTO DE  DESIGUALDADES 

a) Discriminação étnico-racial 

b) Discriminação de gênero, de orientação sexual e de pessoas que vivem com HIV/AIDS 

c) Discriminação religiosa 

d) Garantia de direitos, políticas universais, afirmativas e emancipatórias 

I. Afrodescendentes 
II. Povos Indígenas e quilombolas 
III. Mulheres 
IV. LGBT 
V. Pessoas com deficiência 
VI. Criança e Adolescente e Jovens 
VII. Idosos 
VIII – Imigrantes e Refugiados 
IX. Demais grupos vulneráveis 

e) Inclusão Social e Desigualdade de Renda 
I. Renda 
II. Trabalho e Emprego 
III. Saúde 
IV. Violência e Segurança 
V. Liberdade Religiosa 
VI. Segurança Alimentar 
VII. Moradia 
VIII. Diversos 

f) Valorização da cultura dos povos 



EIXO 2: VIOLÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA E ACESSO À JUSTIÇA 

a) Sistema penitenciário, penas e medidas 
b) Reforma das instituições policiais e direitos dos profissionais de segurança 
c) Policiamento comunitário, controle externo e participação social 
d) Controle de armas (desarmamento), milícias e serviços de segurança privada 
e) Violência institucional e combate à tortura 
f) Prevenção e punição da violência de gênero por orientação sexual, racial e etária. 
g) Mídia e violência 
h) Ações de atenção à vítima e familiares de violência 
i) Combate a criminalização dos movimentos sociais e defensores dos direitos humanos 
j) Democratização do acesso à Justiça (Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário) 
k) Garantia de direitos (indiciados, presos e egressos) 
l) Adolescentes em conflito com a lei 
m) Tráficos de drogas e atendimentos a dependentes químicos 

EIXO 3: PACTO FEDERATIVO E RESPONSABILIDADES DOS TRÊS PODERES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA 

a) O federalismo brasileiro: União, Estados, Distrito Federal e Municípios e a política nacional de direitos 
humanos. 
b) A responsabilidade do Poder Executivo 
c) A responsabilidade do Poder Legislativo 
d) A responsabilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública (âmbito jurisdicional) 
e Democratização do acesso a Justiça 
e) Internalização e implementação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil 
f) Representação brasileira nas instâncias internacionais de proteção dos direitos humanos 
g) Reforma das instituições públicas 
h) Orçamento 
 

EIXO 4: EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIREITOS HUMANOS 

a) Educação em Direitos Humanos no Sistema escolar 
b) Educação em Direitos Humanos na Educação não-formal 
c) Educação em Direitos Humanos para agentes estatais e não-estatais 
d) Educação em Direitos Humanos nos meios de comunicação (mídia) 
 

EIXO 5: INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

a) Controle social no monitoramento e consolidação das políticas de direitos humanos 
b)  Construção, composição e efetivações dos Conselhos Nacionais, Distritais, Estaduais e Municipais de 

Direitos Humanos 
c)  Institucionalização de novos canais de interação democrática entre Estado e Sociedade civil e 

aprimoramento do diálogo plural e transversal entre os protagonistas sociais 
d) Conferências temáticas e de Direitos Humanos 
e) SEDH e Intersetorialidade governamental 
f) Revisão e atualização do PNDH 
g) Fundos de Financiamento 
h) Ouvidorias 

 
EIXO 6: DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS 

a) Gestão de recursos naturais 
b) Desenvolvimento sustentável 
c) Distribuição de renda e terra 
d) Grandes projetos de infraestrutura 
e) Modelos de desenvolvimento econômico 
 



EIXO 7: DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE 

a) Direito à memória e à verdade 
 

MOÇÕES APROVADAS 

1. MOÇÕES APROVADAS NOS GRUPOS DE TRABALHO E REFERENDADAS PELA PLENÁRIA 

Eixo 1 – “Universalizar direitos em um contexto de desigualdades” 
Eixo 2 – “Violência, segurança pública e acesso à Justiça”. 
Eixo 3 – “Pacto federativo e responsabilidades dos três Poderes, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública”. 
Eixo 4 – “Educação e cultura em direitos humanos” 
Eixo 5 – “Interação democrática entre Estado e sociedade civil” 
Eixo 6 – “Desenvolvimento e direitos humanos” 
Eixo 7 – “Direito à memória e à verdade” 



ANEXO V 

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS  – PNDH-1 

(Decreto n° 1.904, de 13 de maio de 1996) 

PREFÁCIO 

Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, as formas variadas de exclusão e as violações 
reiteradas aos direitos humanos que ocorrem em nosso país. 

A sociedade brasileira está empenhada em promover uma democracia verdadeira. O Governo tem um 
compromisso real com a promoção dos direitos humanos. 

No dia 7 de setembro, fiz um apelo a todos os brasileiros para uma mobilização ampla em favor dos direitos 
humanos. Criamos um Prêmio dos Direitos Humanos. E prometemos preparar um Programa Nacional dos 
Direitos Humanos, tal como recomendava a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em 
1993, cujo Comitê de Redação foi presidido pelo Brasil. 

Iniciamos juntos, o Governo e a sociedade, uma caminhada para pregar os direitos humanos, como um direito de 
todos, para proteger os excluídos e os desamparados. Realizamos uma campanha contra a violência sexual e 
convidamos para um debate em Brasília as mais altas autoridades de segurança e do Judiciário dos estados. 

Participei pessoalmente das comemorações relativas ao terceiro centenário da morte de Zumbi. Naquela ocasião 
criei um Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. 

O Ministério do Trabalho tem exercido fiscalização sem trégua sobre o trabalho forçado, sobretudo o de 
crianças. Em junho de 1995, determinei a criação do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado - 
GERTRAF para permitir a coordenação dos esforços para banir o trabalho forçado. 

Em benefício das mulheres, o Governo assinou, em 8 de março de 1996, protocolos específicos na área de saúde, 
educação, trabalho e justiça. Em dezembro, fiz a entrega da primeira parte dos Prêmios Direitos Humanos, num 
valor de 75 mil reais. 

Não obstante este conjunto expressivo de iniciativas, o passo de maior conseqüência certamente será o da adoção 
do Programa Nacional de Direitos Humanos. Este será , estou seguro, um marco de referência claro e inequívoco 
do compromisso do País com a proteção de mulheres e homens, crianças e idosos, das minorias e dos excluídos. 

Todos nós sabemos que não é possível extirpar, de um dia para o outro, com um passe de mágica, a injustiça, o 
arbítrio e a impunidade. Estamos conscientes de que o único caminho está na conjugação de uma ação obstinada 
do conjunto do Governo com a mobilização da sociedade civil. Este caminho, nós estamos decididos a trilhar, 
com determinação. 

O Programa Nacional dos Direitos Humanos foi elaborado a partir de ampla consulta à sociedade. Algumas 
dezenas de entidades e centenas de pessoas formularam sugestões e críticas, participaram de debates e 
seminários. 

A maior parte das ações propostas neste importante documento tem por objetivo estancar a banalização da morte, 
seja ela no trânsito, na fila do pronto socorro, dentro de presídios, em decorrência do uso indevido de armas ou 
das chacinas de crianças e trabalhadores rurais. Outras recomendações visam a obstar a perseguição e a 
discriminação contra os cidadãos. Por fim, o Programa sugere medidas para tornar a Justiça mais eficiente, de 
modo a assegurar mais efetivo acesso da população ao Judiciário e o combate à impunidade. 

Estou convencido de que o Programa Nacional dos Direitos Humanos será o guia a pautar as nossas ações, do 
Governo e da sociedade, para construir o que é a aspiração maior de todos nós: um Brasil mais justo. 

Fernando Henrique Cardoso 

 

 



INTRODUÇÃO 

Os Direitos Humanos são os direitos de todos e devem ser protegidos em todos Estados e nações. 

Os assassinatos, as chacinas, o extermínio, os seqüestros, o crime organizado, o tráfico de drogas e as mortes no 
trânsito não podem ser consideradas normais, especialmente em um Estado e em uma sociedade que se desejam 
modernos e democráticos. 

É preciso dizer não à banalização da violência e proteger a existência humana. É neste contexto que o Governo 
brasileiro, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, decidiu elaborar o Programa Nacional de Direitos 
Humanos. 

Direitos humanos são os direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, 
índios, idosos, pessoas portadoras de deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros e emigrantes, 
refugiados, portadores de HIV positivo, crianças e adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm 
acesso a riqueza. Todos, enquanto pessoas, devem ser respeitados e sua integridade física protegida e assegurada. 

Direitos humanos referem-se a um sem número de campos da atividade humana: o direito de ir e vir sem ser 
molestado; o direito de ser tratado pelos agentes do Estado com respeito e dignidade, mesmo tendo cometido 
uma infração; o direito de ser acusado dentro de um processo legal e legítimo, onde as provas sejam conseguidas 
dentro da boa técnica e do bom direito, sem estar sujeito a torturas ou maus tratos; o direito de exigir o 
cumprimento da Lei e, ainda, de ter acesso a um Judiciário e a um Ministério Publico que, ciosos de 

sua importância para o Estado democrático, não descansem enquanto graves violações de direitos humanos 
estejam impunes e seus responsáveis soltos e sem punição, como se estivessem acima das normas legais; o 
direito de dirigir seu carro dentro da velocidade permitida e com respeito aos sinais de trânsito e às faixas de 
pedestres, para não matar um ser humano ou lhe causar acidente; o direito de ser, pensar, crer, de manifestar- se 
ou de amar sem tornar-se alvo de humilhação, discriminação ou perseguição. São aqueles direitos que garantem 
existência digna a qualquer pessoa. 

O entendimento deste princípio é indispensável para que haja uma mutação cultural e, em conseqüência, uma 
mudança nas práticas dos Governos, dos Poderes da República nas suas várias esferas e, principalmente, da 
própria sociedade. É justamente quando a sociedade se conscientiza dos seus direitos e exige que estes sejam 
respeitados que se fortalecem a Democracia e o Estado de Direito. 

O esforço dos Governos federais, estaduais, municipais, das autoridades judiciárias, legislativas e da própria 
sociedade como um todo ainda não foram capazes de diminuir o desrespeito diário aos direitos humanos no 
Brasil A falta de segurança das pessoas, o aumento da escalada da violência, que a cada dia se revela mais 
múltipla e perversa, exigem dos diversos atores sociais e governamentais uma atitude firme, segura e 
perseverante no caminho do respeito aos direitos humanos. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos aponta nessa direção, e está dirigido para o conjunto dos cidadãos 
brasileiros. O Programa é uma clara afirmação do Governo Federal com os compromissos assumidos, pelo 
Brasil, externamente e com a população na luta contra a violência em geral. 

O Governo Federal, com a iniciativa do Programa Nacional de Direitos Humanos, quer ir além de um quadro 
profundamente preocupante, marcado no passado por um Poder Público deficiente e indiferente ao desrespeito à 
tranqüilidade e segurança do cidadão comum. A inconformidade da sociedade brasileira com esta situação é 
essencial para que este estado inaceitável de coisas seja afinal superado. 

O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), elaborado pelo Ministério da Justiça em 
conjunto com diversas organizações da sociedade civil, é, identificando os principais obstáculos à promoção e 
proteção dos direitos humanos no Brasil, eleger prioridades e apresentar propostas concretas de caráter 
administrativo, legislativo e político-cultural que busquem equacionar os mais graves problemas que hoje 
impossibilitam ou dificultam a sua plena realização. O PNDH é resultante de um longo e muitas vezes penoso 
processo de democratização da Sociedade e do Estado brasileiro. 

A Constituição de 1988 estabelece a mais precisa e pormenorizada carta de direitos de nossa história, que inclui 
uma vasta identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, além de um conjunto preciso 
de garantias constitucionais. A Constituição também impõe ao Estado brasileiro reger-se, em suas relações 
internacionais, pelo princípio da "prevalência dos Direitos Humanos" (artigo 4º, II). Resultado desta nova 
diretiva constitucional foi a adesão do Brasil, no início dos anos noventa, aos Pactos Internacionais de Direitos 



Civis e Políticos, e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, às Convenções Americana de Direitos Humanos 
e contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que se encontram entre os 
mais importantes instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Paralelamente a esta mudança 
no quadro normativo, o Governo Federal vem tomando várias iniciativas nas esferas internacional e interna que 
visam a promover e proteger os direitos humanos. 

Por iniciativa do então Chanceler Fernando Henrique Cardoso reuniram-se, no Ministério das Relações 
Exteriores, em maio de 1993, representantes do Ministério da Justiça, da Procuradoria Geral da República, além 
de parlamentares, e as mais importantes organizações não-governamentais de direitos humanos, com a finalidade 
de elaborar um relatório com diagnóstico das principais dificuldades do país, de modo a definir a agenda do 
Brasil para a Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena, em junho de 1993. 

Após esta conferência, setores do Estado e diversas entidades de direitos humanos foram convocados pelo então 
Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, com a finalidade de elaborar uma Agenda Nacional de Direitos Humanos. 

Em 7 de setembro último, o Presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou que os direitos humanos são parte 
essencial de seu programa de Governo. Para o Presidente, no limiar do século XXI, a "luta pela liberdade e pela 
democracia tem um nome específico: chama-se direitos humanos". Determinou, então, ao Ministério da Justiça a 
elaboração de um Programa Nacional de Direitos Humanos, conforme previsto na Declaração e Programa de 
Ação de Viena, adotada consensualmente na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 25 de junho de 
1993, na qual o Brasil teve uma destacada participação. 

O Governo brasileiro, embora considere que a normatização constitucional e a adesão a tratados internacionais 
de direitos humanos sejam passos essenciais e decisivos na promoção destes direitos, está consciente de que a 
sua efetivação, no dia a dia de cada um, depende da atuação constante do Estado e da Sociedade. Com este 
objetivo se elaborou o Programa Nacional de Direitos Humanos que ora se submete a toda a Nação. 

Atualidade dos Direitos Humanos 

A adoção pela Assembléia Geral das Nações Unidas da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, 
constitui o principal marco no desenvolvimento da idéia contemporânea de direitos humanos. Os direitos 
inscritos nesta Declaração constituem um conjunto indissociável e interdependente de direitos 

individuais e coletivos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, sem os quais a dignidade da pessoa 
humana não se realiza por completo. A Declaração transformou-se, nesta última metade de século, numa fonte 
de inspiração para a elaboração de diversas cartas constitucionais e tratados internacionais voltados à proteção 
dos direitos humanos. Este documento, chave do nosso tempo, tornou-se um autêntico paradigma ético a partir 
do qual se pode medir e contestar a legitimidade de regimes e Governos. Os direitos ali inscritos constituem hoje 
um dos mais importantes instrumentos de nossa civilização visando a assegurar um convívio social digno, justo e 
pacífico. 

Os direitos humanos não são, porém, apenas um conjunto de princípios morais que devem informar a 
organização da sociedade e a criação do direito. Enumerados em diversos tratados internacionais e constituições, 
asseguram direitos aos indivíduos e coletividades e estabelecem obrigações jurídicas concretas aos Estados. 
Compõem-se de uma série de normas jurídicas claras e precisas, voltadas a proteger os interesses mais 
fundamentais da pessoa humana. São normas cogentes ou programáticas que obrigam os Estados no plano 
interno e externo. 

Com o estabelecimento das Nações Unidas, em 1945, e a adoção de diversos tratados internacionais voltados à 
proteção da pessoa humana, os direitos humanos deixaram de ser uma questão afeta exclusivamente aos Estados 
nacionais, passando a ser matéria de interesse de toda a comunidade internacional. A criação de mecanismos 
judiciais internacionais de proteção dos direitos humanos, como a Corte Interamericana e a Corte Européia de 
Direitos Humanos, ou quase judiciais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou Comitê de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, deixam claro esta mudança na antiga formulação do conceito de 
soberania. É certo, porém, que a obrigação primária de assegurar os direitos humanos continua a ser 
responsabilidade interna dos Estados. 

A natureza do Programa Nacional de Direitos Humanos  

O Programa Nacional de Direitos Humanos, como qualquer plano de ação que se pretenda exeqüível, deve 
explicitar objetivos definidos e precisos. Assim, sem abdicar de uma compreensão integral e indissociável dos 
direitos humanos, o Programa atribui maior ênfase aos direitos civis, ou seja, os que ferem mais diretamente a 



integridade física e o espaço de cidadania de cada um. 

O fato de os direitos humanos em todas as suas três gerações - a dos direitos civis e políticos, a dos direitos 
sociais, econômicos e culturais, e a dos direitos coletivos - serem indivisíveis não implica que, na definição de 
políticas específicas - dos direitos civis - o Governo deixe de contemplar de forma específica cada uma dessas 
outras dimensões. O Programa, apesar de inserir-se dentro dos princípios definidos pelo Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, contempla um largo elenco de medidas na área de direitos civis que terão 
conseqüências decisivas para a efetiva proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais, como, por exemplo, 
a implementação das convenções internacionais dos direitos das crianças, das mulheres e dos trabalhadores. 

Numa sociedade ainda injusta como é a do Brasil, com graves desigualdades de renda, promover os direitos 
humanos tornar-se-á mais factível se o equacionamento dos problemas estruturais - como aqueles provocados 
pelo desemprego, fome, dificuldades do acesso à terra, à saúde, à educação, concentração de renda - for objeto 
de políticas governamentais. Mas, para que a população possa assumir que os direitos humanos são direitos de 
todos, e as entidades da sociedade civil possam lutar por esses direitos e organizar-se para atuar em parceria com 
o Estado, é fundamental que seus direitos civis elementares sejam garantidos e, especialmente, que a Justiça seja 
uma instituição garantidora e acessível para qualquer um. 

Serão abordados, no Programa, os entraves à cidadania plena, que levam à violação sistemática dos direitos, 
visando a proteger o direito à vida e à integridade física; o direito à liberdade; o direito à igualdade perante à lei. 

O Programa contempla, igualmente, iniciativas que fortalecem a atuação das organizações da sociedade civil, 
para a criação e consolidação de uma cultura de direitos humanos. Nada melhor para atingir esse objetivo do que 
atribuir a essas organizações uma responsabilidade clara na promoção dos direitos humanos, especialmente nas 
iniciativas voltadas para a educação e a formação da cidadania. 

Na elaboração do Programa foram realizados entre novembro de 1995 e março de 1996 seis seminários regionais 
- São Paulo , Rio de Janeiro, Recife , Belém, Porto Alegre e Natal , com 334 participantes, pertencentes a 210 
entidades. Foram realizadas consultas , por telefone e fax, a um largo espectro de centros 

de direitos humanos e personalidades. Foi realizada uma exposição no Encontro do Movimento Nacional dos 
Direitos Humanos, em Brasília, no mês de fevereiro de 1996. Finalmente, o projeto do Programa foi apresentado 
e debatido na I Conferência Nacional de Direitos Humanos, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara de Deputados, com o apoio do Fórum das Comissões Legislativas de Direitos Humanos, Comissão de 
Direitos Humanos da OAB Federal, Movimento Nacional de Direitos Humanos, CNBB, FENAJ, INESC, 
SERPAJ e CIMI, em abril de 1996. O Programa foi encaminhado, ainda, a várias entidades internacionais. Neste 
processo de elaboração, foi colocada em prática a parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil. 
Na execução concreta do Programa, a mesma parceria será intensificada. 

Além das organizações de direitos humanos, universidades, centros de pesquisa, empresas, sindicatos, 
associações empresariais, fundações, enfim, toda a sociedade brasileira deverá ter um papel ativo para que este 
Programa se efetive como realidade. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos abre uma nova dinâmica. Governo e sociedade civil respeitam a 
mesma gramática e articulam esforços comuns. O Programa passa, desta forma, a ser um marco referencial para 
as ações governamentais e para a construção, por toda a sociedade, da convivência sem violência que a 
democracia exige. 

PROPOSTAS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

Políticas públicas para proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil: 

1. Apoiar a formulação e implementação de políticas públicas e privadas e de ações sociais para redução das 
grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais ainda existentes no país, visando a plena realização do 
direito ao desenvolvimento. 

2. Criar um Cadastro Federal de Inadimplentes Sociais, que relacione os estados e municípios que não cumpram 
obrigações mínimas de proteção e promoção dos direitos humanos, com vistas a evitar o repasse de recursos, 
subsídios ou favorecimento a esses inadimplentes. 

 



Proteção do direito à vida 

Segurança das pessoas 

Curto prazo 

3. Promover a elaboração do mapa da violência urbana, com base em dados e indicadores de desenvolvimento 
urbano e qualidade de vida, a partir de quatro grandes cidades; 

4. Elaborar um mapa da violência rural a partir de uma região do país, visando a identificar áreas de conflitos e 
possibilitar análise mais aprofundada da atuação do Estado. 

5. Apoiar programas para prevenir a violência contra grupos em situação mais vulnerável, caso de crianças e 
adolescentes, idosos, mulheres, negros, indígenas, migrantes, trabalhadores sem terra e homossexuais. 

6. Aperfeiçoar a legislação sobre venda, posse, uso e porte de armas e munições pelos cidadãos, condicionando-
os a rigorosa comprovação de necessidade, aptidão e capacidade de manuseio. 

7. Propor projeto de lei regulando o uso de armas e munições por policiais nos horários de folga e aumentando o 
controle nos horários de serviço. 

8. Apoiar a criação de sistemas integrados de controle de armamentos e munições pelos Governos estaduais, em 
parceria com o Governo federal. 

9. Implementar programas de desarmamento, com ações coordenadas para apreender armas e munições de uso 
proibido ou possuídas ilegalmente. 

10. Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção, admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de 
policiais. 

11. Incluir nos cursos das academias de polícia matéria específica sobre direitos humanos. 

12. Implementar a formação de grupo de consultoria para educação em direitos humanos, conforme o Protocolo 
de Intenções firmado entre o Ministério da Justiça e a Anistia Internacional para ministrar cursos de direitos 
humanos para as polícias estaduais. 

13. Estruturar a Divisão de Direitos Humanos, criada recentemente no organograma da Polícia Federal.  

14. Estimular a criação e o fortalecimento das corregedorias de polícia, com vistas a limitar abusos e erros em 
operações policiais e emitir diretrizes claras a todos os integrantes das forças policiais com relação à proteção 
dos direitos humanos. 

15. Propor o afastamento nas atividades de policiamento de policiais acusados de violência contra os cidadãos, 
com imediata instauração de sindicância, sem prejuízo do devido processo criminal. 

16. Incentivar a criação de Ouvidorias de Polícia, com representantes da sociedade civil e autonomia de 
investigação e fiscalização. 

17. Estimular a implementação de programas de seguro de vida e de saúde para policiais 

18. Apoiar a criação de um sistema de proteção especial à família dos policiais ameaçados em razão de suas 
atividades. 

19. Estimular programas de cooperação e entrosamento entre policiais civis e militares e entre estes e o 
Ministério Público. 

20. Apoiar, com envio de pedido de urgência o projeto de lei nº 73 que estabelece o novo Código de Trânsito. 

21. Promover programas de caráter preventivo que contribuam para diminuir a incidência de acidentes de 
trânsito. 



Médio prazo 

22. Incentivar programas de capacitação material das polícias, com a necessária e urgente renovação e 
modernização dos equipamentos de prestação da segurança pública. 

23. Apoiar as experiências de polícias comunitárias ou interativas, entrosadas com conselhos comunitários, que 
encarem o policial como agente de proteção dos direitos humanos. 

24. Apoiar programas de bolsas de estudo para aperfeiçoamento técnico dos policiais. 

25. Rever a legislação regulamentadora dos serviços privados de segurança, com o objetivo de limitar seu campo 
de atuação, proporcionar seleção rigorosa de seus integrantes e aumentar a supervisão do poder público. 

26. Estimular a regionalização do intercâmbio de informações e cooperação de atividades de segurança pública, 
com apoio aos atuais Conselhos de Segurança Pública do Nordeste, do Sudeste e do Entorno, e a outros que 
venham a ser criados. 

27. Apoiar a expansão dos serviços de segurança pública, para que estes se façam presentes em todas as regiões 
do País. 

Luta contra a impunidade 

Curto prazo 

28. Atribuir à Justiça Federal a competência para julgar (a) os crimes praticados em detrimento de bens ou 
interesses sob a tutela de órgão federal de proteção a direitos humanos (b) as causas civis ou criminais nas quais 
o referido órgão ou o Procurador-Geral da República manifeste interesse. 

29. Atribuir à Justiça Comum a competência para processar e julgar os crimes cometidos por policiais militares 
no policiamento civil ou com arma da corporação, apoiando projeto específico já aprovado na Câmara dos 
Deputados. 

30. Propor projeto de lei para tornar obrigatória a presença no local, do juiz ou do representante do Ministério 
Público, à ocasião do cumprimento de mandado de manutenção ou reintegração de posse de terras, quando 
houver pluralidade de réus, para prevenir conflitos violentos no campo, ouvido também o órgão administrativo 
da reforma agrária. 

31. Apoiar proposições legislativas que objetivem dinamizar os processos de expropriação para fins de reforma 
agrária, assegurando-se, para prevenir violências, mais cautela na concessão de liminares. 

32. Apoiar, no contexto da reforma do Estado, coordenada pelo Ministério da Administração e Reforma do 
Estado, propostas para modernizar o Judiciário e para fortalecer o sistema de proteção e promoção dos direitos 
humanos, de forma a agilizar os processos, simplificar as regras e procedimentos e aumentar as garantias do 
tratamento igualitário de todos perante a lei. 

33. Apoiar a expansão dos serviços de prestação da justiça, para que estes se façam presentes em todas as regiões 
do País. 

34. Apoiar a multiplicação e manutenção, pelos Estados, de juizados especiais civis e criminais. 

35. Incentivar a prática de plantões permanentes no Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Delegacias de Polícia. 

36. Estudar a viabilidade de um sistema de juízes, promotores e defensores públicos itinerantes, especialmente 
nas regiões distantes dos centros urbanos, para ampliar o acesso à justiça. 

37. Apoiar medidas de fortalecer as corregedorias internas do Ministério Público e do Poder Judiciário, para 
aumentar a fiscalização e monitoramento das atividades dos promotores e juízes. 

38. Regulamentar o artigo 129, VII, da Constituição Federal, que trata do controle externo da atividade policial 
pelo Ministério Público. 



39. Apoiar a criação nos Estados de programas de proteção de vítimas e testemunhas de crimes, expostas a grave 
e atual perigo em virtude de colaboração ou declarações prestadas em investigação ou processo penal. 

40. Propugnar pela aprovação do projeto de lei nº 4.716-A/94 que tipifica o crime de tortura. 

41. Reformular o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), ampliando a participação de 
representantes da sociedade civil e a sua competência. 

42. Incentivar a criação e fortalecimento de conselhos de defesa dos direitos humanos nos Estados e Municípios. 

43. Apoiar a atuação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e de comissões de direitos 
humanos nos Estados e Municípios, e às comissões parlamentares de inquérito - tanto no Congresso Nacional 
como nas Assembléias Legislativas - para a investigação de crimes contra os direitos humanos. 

44. Apoiar a criação de comissões de direitos humanos no Senado Federal e nas Assembléias legislativas e 
câmaras municipais onde estas comissões não tenham ainda sido criadas. 

45. Fortalecer e ampliar a esfera de atuação da Ouvidoria Geral da República, a fim de ampliar a participação da 
população no monitoramento e fiscalização das atividades dos órgãos e agentes do poder público. 

46. Estimular a criação do serviço "Disque Denúncia" em todo País e Instituir esse serviço nas repartições 
públicas federais que integram o sistema federal de segurança pública. 

Médio prazo 

47. Propor a revisão da legislação sobre abuso e desacato à autoridade. 

48. Fortalecer os Institutos Médico-Legais ou de Criminalística, adotando medidas que assegurem a sua 
excelência técnica e progressiva autonomia, articulando-os com universidades, com vista a aumentar a absorção 
de tecnologias. 

49. Implantar o Programa de Integração das Informações Criminais, visando à criação de um cadastro nacional 
de identificação criminal. 

50. Dar continuidade à estruturação da Defensoria Pública da União, bem como incentivar a criação de 
Defensorias Públicas junto a todas as comarcas do país.  

Longo prazo 

51. Apoiar a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a função de fiscalizar as atividades do Poder 
Judiciário. 

Proteção do direito à liberdade 

Liberdade de Expressão e Classificação Indicativa 

Curto Prazo 

52. Promover o debate, mediante encontros, seminários, com todos os setores vinculados ao tema da liberdade de 
expressão e da classificação indicativa de espetáculos e diversões públicas, buscando, via de regra, uma ação 
integrada e voltada para o interesse público nesse assunto. 

53. Propor alteração na legislação existente sobre faixa etária com vistas a adequá-las aos dias e necessidades 
atuais. 

54. Estabelecer com os produtores e distribuidores de programação um diálogo, franco, cordial e aberto visando 
a cooperação e sensibilização desses setores para o cumprimento da legislação em vigor, convidando-os a uma 
participação efetiva neste processo. 

55. Estruturar o Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, de modo dotá-lo de 
capacidade operativa compatível com sua missão institucional. 



Médio Prazo 

56. Criar um sistema de avaliação permanente sobre os critérios de classificação indicativa e faixa etária. 

57. Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos que estimulem a apologia do crime, da 
violência, da tortura, das discriminações, do racismo, da ação de grupos de extermínio, de grupos paramilitares e 
da pena de morte, com vistas a identificar responsáveis e adotar as medidas legais pertinentes. 

Trabalho forçado 

Curto prazo 

58. Rever a legislação para coibir o trabalho forçado. 

59. Fortalecer os mecanismos para fiscalizar e coibir o trabalho forçado, com vista a eficácia do Programa de 
Erradicação do Trabalho Forçado e do aliciamento de trabalhadores - PERFOR, criado pelo Decreto de03 de 
setembro de 1992. 

60. Apoiar o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado - GERTRAF, vinculado ao Ministério do 
Trabalho. 

61. Incentivar a ampliação dos Serviços de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho com vistas à coibição 
do trabalho forçado. 

Médio prazo 

62. Criar, nas organizações policiais, divisões especializadas de coibição ao trabalho forçado, com atenção 
especial para as crianças, adolescentes, estrangeiros e migrantes brasileiros. 

Penas privativas de liberdade 

Curto prazo 

63. Reativar e difundir nos Estados o sistema de informática penitenciária - INFORPEN, de forma a agilizar 
processos e julgamentos e evitar excessos no cumprimento de pena. 

64. Apoiar programas de emergência para corrigir as condições inadequadas das prisões, criar novos 
estabelecimentos e aumentar o número de vagas no país, em parceria com os Estados, utilizando-se recursos do 
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN. 

65. Estimular a aplicação dos dispositivos da Lei de Execuções Penais referentes a regimes de prisão semiaberto 
e aberto. 

66. Incentivar a implementação de Conselhos Comunitários, conforme determina a Lei de Execuções Penais, em 
todas as regiões, para auxiliar, monitorar e fiscalizar os procedimentos ditados pela Justiça criminal. 

67. Levar à discussão, em âmbito nacional, sobre a necessidade de se repensar as formas de punição ao cidadão 
infrator, incentivando o Poder Judiciário a utilizar as penas alternativas contidas nas leis vigentes com vistas a 
minimizar a crise do sistema penitenciário. 

68. Propor legislação para introduzir penas alternativas à prisão para os crimes não violentos. 

69. Estimular a criação de cursos de formação de agentes penitenciários. 

70. Propor normatização dos procedimentos de revista aos visitantes de estabelecimentos prisionais, com o 
objetivo de coibir quaisquer ações que atentem contra dignidade e os direitos humanos dessas pessoas. 

Médio prazo 

71. Incentivar a agilização dos procedimentos judiciais, a fim de reduzir o número de detidos à espera de 
julgamento. 



72. Promover programas de educação, treinamento profissional e trabalho para facilitar a reeducação e 
recuperação do preso. 

73. Desenvolver programas de assistência integral à saúde do preso e de sua família. 

74. Proporcionar incentivos fiscais, creditícios e outros às empresas que empreguem egressos do sistema 
penitenciário. 

75. Realizar levantamento epidemiológico da população carcerária brasileira. 

76. Incrementar a descentralização dos estabelecimentos penais, com a construção de presídios de pequeno porte 
que facilitem a execução da pena próximo aos familiares dos presos. 

Longo Prazo 

77. Incrementar a desativação da Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru), e de outros estabelecimentos 
penitenciários que contrariem as normas mínimas penitenciárias internacionais. 

Proteção do direito a tratamento igualitário perante a lei 

Direitos Humanos, Direitos de Todos: 

Curto Prazo 

78. Propor legislação proibindo todo tipo de discriminação, com base em origem, raça, etnia, sexo, idade, credo 
religioso, convicção política ou orientação sexual, e revogando normas discriminatórias na legislação infra-
constitucional, de forma a reforçar e consolidar a proibição de práticas discriminatórias existente na legislação 
constitucional. 

79. Estimular a criação de canais de acesso direto e regular da população a informações e documentos 
governamentais para tornar o funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário mais transparente, como, por 
exemplo, a criação de um banco de dados que possibilite, inclusive, o acompanhamento da tramitação de 
investigações e processos legais relativos a casos de violação de direitos humanos. 

80. Lançar uma campanha nacional, envolvendo Estados e Municípios, com o objetivo de dotar todos os 
cidadãos, num prazo de um ano, dos documentos fundamentais de cidadania, tais como certidão de nascimento, 
carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado de alistamento militar (ou certificado de 
reservista ou certificado de dispensa de incorporação). 

81. Instituir a concessão gratuita das certidões de nascimento e de óbito para todos os cidadãos. 

82. Melhorar a qualidade do tratamento das pessoas dependentes do consumo de drogas ilícitas, o que deve 
incluir a ampliação da acessibilidade e a diminuição do seu custo. 

83. Incentivar estudos, pesquisas e programas para limitar a incidência e o impacto do consumo de drogas 
ilícitas. 

84. Apoiar ações para implementação do PANAD - Programa de Ação Nacional Antidrogas. 

85. Apoiar a participação das pessoas portadoras de HIV/AIDS e suas organizações na formulação e 
implementação de políticas e programas de combate e prevenção do HIV/AIDS. 

86. Incentivar campanhas de informação sobre HIV/AIDS, visando esclarecer a população sobre os 
comportamentos que facilitem ou dificultem a sua transmissão. 

87. Apoiar a melhoria da qualidade do tratamento das pessoas com HIV/AIDS, o que deve incluir a ampliação da 
acessibilidade e a diminuição do seu custo. 

88. Incentivar estudos, pesquisas e programas para limitar a incidência e o impacto do HIV/AIDS. 

89. Estimular a criação de PROCONs municipais. 

90. Estimular, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil e da Federação Nacional de Jornalistas, a criação 



de secretarias, departamentos ou comissões de direitos humanos e cidadania nos sindicatos, centrais de 
trabalhadores, federações e entidades populares e estudantis. 

Médio Prazo 

91. Instituir a carteira nacional de identidade. 

Crianças e Adolescentes. 

Curto Prazo 

92. Apoiar o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. 

93. Incentivar programas de orientação familiar com o objetivo de capacitar as famílias a resolver conflitos 
familiares de forma não violenta, e a cumprir suas responsabilidades de cuidar e proteger as crianças. 

94. Propor alterações na legislação penal com o objetivo de limitar a incidência da violência doméstica contra as 
crianças e adolescentes. 

95. Propor alterações na legislação penal e incentivar ações com o objetivo de eliminar o trabalho infantil, 
punindo a prática de sua exploração. 

96. Dar continuidade à Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-juvenil. 

97. Incentivar a criação de estruturas para o desenvolvimento de programas sócio-educativos para o atendimento 
de adolescentes infratores. 

98. Propor a alteração da legislação no tocante à tipificação de crime de exploração sexual infanto-juvenil, com 
penalização para o explorador e usuário. 

99. Incentivar a criação, nos Estados e Municípios do País, dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselhos Tutelares e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente  

100.Incentivar os programas de capacitação de conselheiros à distância. 

101.Apoiar a produção e publicação de documentos que contribuam para a divulgação e aplicação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

102.Instituir uma política nacional de estímulo à adoção, principalmente por famílias brasileiras, de crianças e 
adolescentes efetivamente abandonadas, a fim de lhes possibilitar a convivência familiar. 

103.Apoiar a regulamentação do decreto legislativo que promulgou a Convenção sobre Cooperação 
Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional, realizada em Haia 
(1993), com a designação de uma autoridade central em matéria de adoções internacionais no Brasil. 

104.Apoiar a criação, pelos tribunais de justiça dos Estados, de comissões de adoção. 

105.Incentivar a criação de estruturas para o desenvolvimento de programas sócio-educativos para o atendimento 
de adolescentes infratores. 

106.Promover, em parceria com Governos estaduais e municipais e com a sociedade civil, campanhas educativas 
relacionadas às situações de risco vivenciadas pela criança e pelo adolescente, como violência doméstica e 
sexual, prostituição, exploração no trabalho e uso de drogas, visando a criar e 

manter um padrão cultural favorável aos direitos da criança e do adolescente. 

107.Estender o Programa de Merenda Escolar às creches. 

108.Apoiar o Programa Brasil Criança Cidadã, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social do MPAS. 

109.Apoiar o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, coordenado pelo Ministério do 
Trabalho. 

110.Promover a discussão do papel dos meios de comunicação no combate à exploração sexual infanto-juvenil. 



Médio Prazo 

111.Investir na formação e capacitação de profissionais e encarregados da implementação da política de direitos 
da criança e do adolescente nos Governos estaduais e municipais e nas organizações não governamentais, 

112.Implantar sistema nacional e sistemas estaduais de informação e monitoramento da situação da criança e do 
adolescente, focalizando principalmente: (a) criação e funcionamento de Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselhos Tutelares; (b) localização e identificação de crianças e adolescentes desaparecidos; (c) 
violação de direitos de crianças e adolescentes, que contemple o número de denúncias, número de processos, 
local da ocorrência, faixa etária e cor das crianças e adolescentes envolvidos, número de casos; (d) prostituição 
Infanto-juvenil; (e) mortes violentas de crianças e adolescentes. 

Longo Prazo 

113.Incentivar o reordenamento das instituições privativas de liberdade para menores infratores, reduzindo o 
número de adolescentes autores de ato infracional por unidade de atendimento, com prioridade na 

implementação das demais medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

114.Apoiar a criação, pelo Poder Judiciário, Ministério Público e pelos Governos estaduais, de varas, 
promotorias e delegacias especializadas em infrações penais envolvendo menores, como previsto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Mulheres. 

Curto prazo 

115.Apoiar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher na formulação e implementação de políticas públicas 
para a defesa dos direitos da mulher. 

116.Apoiar o Programa Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher, do Governo federal. 

117.Incentivar a criação de centros integrados de assistência a mulheres sob risco de violência doméstica e 
sexual. 

118.Apoiar as políticas dos Governos estaduais e municipais para prevenção da violência doméstica e sexual 
contra as mulheres. 

119.Incentivar a pesquisa e divulgação de informações sobre a violência e discriminação contra a mulher e sobre 
formas de proteção e promoção dos direitos da mulher. 

120.Assegurar o cumprimento dos dispositivos existentes na Lei nº 9.029/95, que dá proteção às mulheres contra 
discriminação em razão de gravidez. 

121.Apoiar o projeto de lei que altera o Código Penal nos crimes de estupro e atentado violento à mulher. 

Médio prazo 

122.Regulamentar o artigo 7º, inciso XX, da Constituição Federal, que prevê a proteção do mercado de trabalho 
da mulher através de incentivos específicos. 

123.Revogar as normas discriminatórias ainda existentes na legislação infra-constitucional, incluindo 
particularmente as normas do Código Civil Brasileiro que tratam do pátrio poder, chefia da sociedade conjugal, 
direito da anulação do casamento pelo homem quando a mulher não é virgem, privilégio do homem na fixação 
do domicílio familiar. 

124.Reformular as normas de combate à violência e discriminação contra as mulheres, em particular, apoio ao 
projeto do Governo que trata o estupro como crime contra a pessoa e não mais como crime contra os costumes. 

125.Incentivar a inclusão da perspectiva de gênero na educação e treinamento de funcionários públicos, civis e 
militares e nas diretrizes curriculares para o ensino fundamental e médio, com o objetivo de promover mudanças 
na mentalidade e atitude e o reconhecimento da igualdade de direitos das mulheres, não apenas na esfera dos 
direitos civis e políticos, mas também na esfera dos direitos econômicos, sociais e culturais. 



126.Incentivar a geração de estatísticas que evidenciem salários, jornadas de trabalho, ambientes de trabalho, 
doenças profissionais e direitos trabalhistas da mulher. 

Longo prazo 

127.Definir políticas e programas governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, para implementação 
das leis que asseguram a igualdade de direitos das mulheres e dos homens em todos os níveis, incluindo saúde, 
educação e treinamento profissional, trabalho, segurança social, propriedade e crédito rural, cultura, política e 
justiça. 

População Negra 

Curto prazo 

128.Apoiar o grupo de trabalho interministerial criado por Decreto Presidencial de 20 de novembro de 1995 com 
o objetivo de sugerir ações e políticas de valorização da população negra. 

129.Inclusão do quesito "cor" em todos e quaisquer sistemas de informação e registro sobre a população e 
bancos de dados públicos. 

130.Apoiar o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação - GTEDEO, 
instituído no âmbito do Ministério do Trabalho, pelo decreto de 20 de março de 1996. O GTEDEO de 
constituição tripartite, deverá definir um programa de ações e propor estratégias de combate à discriminação no 
emprego e na ocupação, conforme os princípios da Convenção 111, da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT. 

131.Incentivar e apoiar a criação e instalação, a níveis estadual e municipal, de Conselhos da Comunidade 
Negra. 

132.Estimular a presença dos grupos étnicos que compõem a nossa população em propagandas institucionais 
contratadas pelos órgãos da administração direta e indireta e por empresas estatais do Governo Federal. 

133.Apoiar a definição de ações de valorização para a população negra e com políticas públicas. 

134.Apoiar as ações da iniciativa privada que realizem discriminação positiva. 

135.Estimular as Secretarias de Segurança Pública dos Estados a realizarem cursos de reciclagem e seminários 
sobre discriminação racial. 

Médio prazo 

136.Revogar normas discriminatórias ainda existentes na legislação infra-constitucional. 

137.Aperfeiçoar as normas de combate à discriminação contra a população negra. 

138.Criar banco de dados sobre a situação dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais da 
população negra na sociedade brasileira que oriente políticas afirmativas visando a promoção dessa comunidade. 

139.Promover o mapeamento e tombamento dos sítios e documentos detentores de reminiscências históricas, 
bem como a proteção das manifestações culturais afro-brasileiras. 

140.Propor projeto de lei, visando a regulamentação dos art. 215, 216 e 242 da Constituição Federal. 

141.Desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e ás 
áreas de tecnologia de ponta. 

142.Determinar ao IBGE a adoção do critério de se considerar os mulatos, os pardos e os pretos como 
integrantes do contingente da população negra. 

143.Adotar o princípio da criminalização da prática do racismo, nos Códigos Penais e de Processo Penal. 

144.Estimular que os livros didáticos enfatizem a história e as lutas do povo negro na construção do nosso país, 
eliminando estereótipos e discriminações. 



145.Divulgar as Convenções Internacionais, os dispositivos da Constituição Federal e a legislação 
infraconstitucional que tratam do racismo. 

146.Apoiar a produção e publicação de documentos que contribuam para a divulgação da legislação 
antidiscriminatória. 

147.Facilitar a discussão e a articulação entre as entidades da comunidade negra e os diferentes setores do 
Governo, para desenvolver planos de ação e estratégias na valorização da comunidade negra. 

Longo prazo 

148.Incentivar ações que contribuam para a preservação da memória e fomento à produção cultural da 
comunidade negra no Brasil. 

149.Formular políticas compensatórias que promovam social e economicamente a comunidade negra. 

Sociedades Indígenas 

Curto prazo 

150.Formular e implementar políticas de proteção e promoção dos direitos das sociedades indígenas, em 
substituição a políticas assimilacionistas e assistencialistas. 

151.Apoiar a revisão do Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), no sentido apontado pelo projeto de lei do Estatuto das 
Sociedades Indígenas, já aprovado na Câmara dos Deputados. 

152.Assegurar a participação das sociedades indígenas e de suas organizações na formulação e implementação 
de políticas de proteção e promoção de seus direitos. 

153.Assegurar o direito das sociedades indígenas às terras que eles tradicionalmente ocupam. 

154.Demarcar e regularizar as terras tradicionalmente ocupadas por sociedades indígenas que ainda não foram 
demarcadas e regularizadas. 

155.No contexto do processo de demarcação das terras indígenas, apoiar ações que contribuam para o aumento 
do grau de confiança e de estabilidade das relações entre as organizações governamentais e não governamentais, 
através de seminários, oficinas e projetos que contribuam para diminuir a desinformação, o medo e outros fatores 
que contribuam para o acirramento dos conflitos e para violência contra os índios. 

156.Dotar a FUNAI de recursos suficientes para a realização de sua missão de defesa dos direitos das sociedades 
indígenas, particularmente no processo de demarcação das terras indígenas. 

157.garantir às sociedades indígenas assistência na área da saúde, com a implementação de programas de saúde 
diferenciados, considerando as especificidades dessas populações. 

158.assegurar à sociedades indígenas uma educação escolar diferenciada, respeitando o seu universo 
sóciocultural. 

159.promover a divulgação de informação sobre os indígenas e os seus direitos, principalmente nos meios de 
comunicação e nas escolas, como forma de eliminar a desinformação (uma das causas da discriminação e da 
violência contra os indígenas e suas culturas). 

Médio prazo 

160.Implantar sistema de vigilância permanente em terras indígenas, com unidades móveis de fiscalização, com 
capacitação de servidores e membros da própria comunidade indígena. 

161.Levantar informações sobre conflitos fundiários e violência em terras indígenas, a ser integrado ao mapa dos 
conflitos fundiários e violência rural no Brasil. 

Longo prazo 

162.Reorganizar a FUNAI para compatibilizar a sua organização com a função de defender os direitos das 



sociedades indígenas. 

163.Apoiar junto às comunidades indígenas o desenvolvimento de projetos auto-sustentáveis do ponto de vista 
econômico, ambiental e cultural. 

Estrangeiros, Refugiados e Migrantes Brasileiros 

Curto prazo 

164.Desenvolver programa e campanha visando à regularização da situação dos estrangeiros atualmente no país. 

165.Adotar medidas para impedir e punir a violência e discriminação contra estrangeiros no Brasil e migrantes 
brasileiros no exterior. 

166.Propor projeto de lei estabelecendo o estatuto dos refugiados. 

Médio prazo 

167.Estabelecer política de proteção aos direitos humanos das comunidades estrangeiras no Brasil 

168.Estabelecer política de proteção aos direitos humanos das comunidades brasileiras no exterior 

Longo prazo 

169.Reformular a Lei dos Estrangeiros, através da apreciação pelo Congresso do projeto de lei 1813/91, que 
regula a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. 

Terceira Idade 

Curto prazo 

170.Estabelecer prioridade obrigatória de atendimento às pessoas idosas em todas as repartições públicas e 
estabelecimentos bancários do país. 

171.Facilitar o acesso das pessoas idosas a cinemas, teatros, shows de música e outras formas de lazer público. 

172.Apoiar as formas regionais denominadas ações governamentais integradas, para o desenvolvimento da 
Política Nacional do Idoso. 

Médio Prazo 

173.Criar e fortalecer conselhos e organizações de representação dos idosos, incentivando sua participação nos 
programas e projetos governamentais de seu interesse. 

174.Incentivar o equipamento de estabelecimentos públicos e meios de transporte de forma a facilitar a 
locomoção dos idosos. 

Longo prazo 

175.Generalizar a concessão de passe livre e precedência de acesso aos idosos em todos os sistemas de 
transporte público urbano. 

176.Criar, fortalecer e descentralizar programas de assistência aos idosos, de forma a contribuir para sua 
integração à família e à sociedade e incentivar o seu atendimento no seu próprio ambiente. 

Pessoas portadoras de deficiência 

Curto prazo 

177.Formular políticas de atenção às pessoas portadoras de deficiência, para a implementação de uma estratégia 
nacional de integração das ações governamentais e não-governamentais, com vistas ao efetivo cumprimento do 
Decreto nº 914, de 06 de setembro de 1993 

178.Propor normas relativas ao acesso do portador de deficiência ao mercado de trabalho e no serviço público, 



nos termos do art. 37, VIII da Constituição Federal. 

179.Adotar medidas que possibilitem o acesso das pessoas portadores de deficiências às informações veiculadas 
pelos meios de comunicação. 

Médio prazo 

180.Formular programa de educação para pessoas portadoras de deficiência. 

181.Implementar o programa de remoção de barreiras físicas que impedem ou dificultam a locomoção das 
pessoas portadoras de deficiência, ampliando o acesso às cidades históricas, turísticas, estâncias hidrominerais e 
grande centros urbanos, como vistos no projeto "Cidade para todos". 

Longo prazo 

182.conceber sistemas de informações com a definição de bases de dados relativamente a pessoas portadores de 
deficiência, à legislação, ajudas técnicas, bibliografia e capacitação na área de reabilitação e atendimento. 

Educação e Cidadania. Bases para uma cultura de Direitos Humanos Produção e Distribuição de 
Informações e Conhecimento 

Curto prazo 

183.Criar e fortalecer programas de educação para o respeito aos direitos humanos nas escolas de primeiro, 
segundo e terceiro grau, através do sistema de "temas transversais" nas disciplinas curriculares, atualmente 
adotado pelo Ministério da Educação e do Desporto, e através da criação de uma disciplina sobre direitos 
humanos. 

184.Apoiar a criação e desenvolvimento de programas de ensino e de pesquisa que tenham como tema central a 
educação em direitos humanos. 

185.Incentivar campanha nacional permanente que amplie a compreensão da sociedade brasileira sobre o valor 
da vida humana e a importância do respeito aos direitos humanos. 

186.Incentivar, em parceria com a sociedade civil, a criação de prêmios, bolsas e outras distinções regionais para 
entidades e personalidades que tenham se destacado periodicamente na luta pelos direitos humanos. 

187.Estimular os partidos políticos e os tribunais eleitorais a reservarem parte do seu espaço específico à 
promoção dos direitos humanos. 

188.Atribuir, anualmente, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. 

Médio prazo 

189.Incentivar a criação de canais de acesso direto da população a informações e meios de proteção aos direitos 
humanos, como linhas telefônicas especiais. 

Conscientização e Mobilização pelos Direitos Humanos 

Curto prazo 

190.Apoiar programas de informação, educação e treinamento de direitos humanos para profissionais de direito, 
policiais, agentes penitenciários e lideranças sindicais, associativas e comunitárias, para aumentar a capacidade 
de proteção e promoção dos direitos humanos na sociedade brasileira. 

191.Orientar tais programas na valorização da moderna concepção dos direitos humanos segundo a qual o 
respeito à igualdade supõe também a tolerância com as diferenças e peculiaridades de cada indivíduo. 

192.Apoiar a realização de fóruns, seminários e "workshops" na área de direitos humanos. 

Médio prazo 

193.Incentivar a criação de bancos de dados sobre entidades, representantes políticos, empresas, sindicatos, 



igrejas, escolas e associações comprometidos com a proteção e promoção dos direitos humanos. 

194.Apoiar a representação proporcional de grupos e comunidades minoritárias do ponto de vista étnico, racial e 
de gênero nas campanhas de publicidade e de comunicação de agências governamentais. 

Longo prazo 

195.Incentivar campanhas de esclarecimento da opinião pública sobre os candidatos a cargos públicos e 
lideranças da sociedade civil comprometidos com a proteção e promoção dos direitos humanos. 

Ações internacionais para proteção e promoção dos Direitos Humanos: 

Ratificação de atos internacionais 

Curto Prazo 

196.Ratificar a Convenção 138 e implementar a Recomendação 146 da OIT, que tratam da idade mínima para 
admissão no emprego. 

197.Ratificar a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, aprovada pela OIT em 
1989. 

198.Ratificar a Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada 
pela ONU em 1990. 

199.Ratificar a Convenção Interamericana de Desaparecimento Forçado de Pessoas, assinada em Belém/PA em 
9/06/94; 

200.Adotar legislação interna que permita o cumprimento pelo Brasil dos compromissos assumidos 
internacionalmente, como Estado parte, em convenções e tratados de direitos humanos. 

201.Dar continuidade à política de adesão a tratados internacionais para proteção e promoção dos direitos 
humanos, através da sua ratificação e implementação. 

Implementação e divulgação de atos internacionais 

Curto prazo 

202.Desenvolver campanhas de divulgação, através de veículos de comunicação, das principais declarações e 
convenções internacionais para proteção e promoção dos direitos humanos assinadas pelo Brasil, a fim de deixar 
claro quais são os compromissos assumidos pelo Brasil na área da proteção e promoção dos direitos humanos. 

203.Implementar a Conferência Mundial dos Direitos Humanos - 1993, em Viena, que define a violência contra 
as mulheres como violência contra os direitos humanos; 

204.Implementar a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (junho 
de 1994). 

205.Implementar a IV Conferência Mundial da Mulher (Beijing, setembro de 1995); 

206.Apoiar, junto com o Ministério das Relações Exteriores, a elaboração do Plano Hemisférico de Direitos 

Humanos, no contexto da implementação da Declaração de Princípios e do Plano de Ação, aprovados 

pela Cúpula de Américas realizada em Miami em 1994. 

207.No contexto da implementação da Declaração de Princípios e do Plano de Ação da Cúpula das Américas, 
criar um sistema hemisférico de divulgação dos princípios e ações de proteção à cidadania e aos direitos 
humanos, apoiar programas internacionais para limitar a incidência e impacto do terrorismo, 

do tráfico de drogas e do HIV/AIDS. 

208.Implementar as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como as que tratam dos direitos da 
criança e do adolescente, em particular cumprindo prazos na entrega de planos de ação e relatórios. 



209.Implementar propostas de proteção dos direitos da mulher contidas nos seguintes documentos: A) 
Declaração e Proposta de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993; B) 
Declaração sobre Eliminação da Violência Contra a Mulher, aprovada pela ONU em 1993; C) Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), 
aprovada pela OEA em 1994. 

210.Implementar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 

211.Implementar as Convenções 29, 105 e 111 da OIT, que tratam do trabalho forçado e da discriminação nos 
locais de trabalho. 

212.Dar cumprimento à obrigação de submeter relatórios periódicos sobre a implementação de convenções e 
tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. 

Médio prazo 

213.Dar publicidade e divulgação aos textos dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos de 
que o Brasil seja parte. 

Apoio a organizações e operações de defesa dos direitos humanos. 

Curto prazo 

214.Promover o intercâmbio internacional de experiências em matéria de proteção e promoção dos direitos 
humanos. 

215.Promover o intercâmbio internacional de experiências na área da educação e treinamento de forças policiais 
visando melhor prepará-las para limitar a incidência e o impacto de violações dos direitos humanos no combate à 
criminalidade e à violência. 

216.Criar e fortalecer programas internacionais de apoio a projetos nacionais que visem a proteção e promoção 
dos direitos humanos, em particular da reforma e melhoria dos sistemas judiciários e policiais. 

217.Apoiar a elaboração do protocolo facultativo adicional à Convenção contra tortura e outros tratamentos, ou 
penas cruéis, desumanas ou degradantes. 

Médio prazo 

218.Fortalecer a cooperação com organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, em particular a 
Comissão de Direitos Humanos da ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos. 

219.Apoiar a elaboração da Declaração sobre os Direitos das sociedades Indígenas, da ONU. 

220.Incentivar a ratificação dos instrumentos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos pelos 
países com os quais o Brasil possui relações diplomáticas. 

221.Desenvolver no País o Plano de Ação da Década para a Educação em Direitos Humanos, aprovado pela 
Organização das Nações Unidas em 1994 para o período 1995-2004. 

Implementação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos Implementação 

222.Criar um serviço civil constituído por jovens formados como agentes da cidadania, que possam atuar na 
proteção dos direitos humanos em todos os estados do país. 

223.Elaborar um Manual dos Direitos Humanos, a ser distribuído nos Estados e Municípios, para informar, 
educar e treinar os integrantes de organizações governamentais e não governamentais responsáveis pela 
implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, e para deixar claro os compromissos assumidos 
pelo Brasil na área de direitos humanos tanto no Programa Nacional quanto no plano internacional. 

224.Desenvolver campanha publicitária no âmbito nacional, através dos vários meios de comunicação social, 
com o objetivo de esclarecer e sensibilizar o País para a importância dos direitos humanos e do Programa 
Nacional de Direitos Humanos. 



225.Atribuir ao Ministério da Justiça, através de órgão a ser designado, a responsabilidade pela coordenação da 
implementação e atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, inclusive sugestões e queixas sobre o 
seu cumprimento. Atribuir a entidades equivalentes a responsabilidade pela coordenação da implementação do 
Programa nos estados e municípios. 

226.Promover estudos visando à criação de um sistema de concessão de incentivos por parte do Governo federal 
aos Governos estaduais que implementarem medidas favoráveis aos direitos humanos previstas no Programa 
Nacional de Direitos Humanos. 

Monitoramento 

227.Atribuir ao Ministério da Justiça a responsabilidade de apresentar ao Presidente da República relatórios 
quadrimestrais sobre a implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, face à situação dos direitos 
humanos no Brasil. 

228.Destinar aos Governos estaduais a responsabilidade de elaborar e apresentar ao Ministério da Justiça 
relatórios quadrimestrais e anuais sobre a implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos e a 
situação dos direitos humanos no respectivo Estado. 



ANEXO W 
 

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS  – PNDH-2  
DECRETO Nº 4.229, DE 13 DE MAIO DE 2002 

Revogado pelo Decreto nº 7.037, de 2009 
 

INTRODUÇÃO  

Decorridos quase seis anos do lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH, pode-se 
afirmar com segurança que o Brasil avançou significativamente na questão da promoção e proteção dos direitos 
humanos. Graças ao PNDH, foi possível sistematizar demandas de toda a sociedade brasileira com relação aos 
direitos humanos e identificar alternativas para a solução de problemas estruturais, subsidiando a formulação e 
implementação de políticas públicas e fomentando a criação de programas e órgãos estaduais concebidos sob a 
ótica da promoção e garantia dos direitos humanos.  

A criação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério da Justiça, possibilitou o 
engajamento efetivo do Governo Federal em ações voltadas para a proteção e promoção de direitos humanos. As 
metas do PNDH foram, em sua maioria, sendo incorporadas aos instrumentos de planejamento e orçamento do 
Governo Federal, convertendo-se em programas e ações específicas com recursos financeiros assegurados nas 
Leis Orçamentárias Anuais, conforme determina o Plano Plurianual (PPA).  

Entre as principais medidas legislativas que resultaram de proposições do PNDH figuram o reconhecimento das 
mortes de pessoas desaparecidas em razão de participação política (Lei nº 9.140/95), pela qual o Estado 
brasileiro reconheceu a responsabilidade por essas mortes e concedeu indenização aos familiares das vítimas; a 
transferência da justiça militar para a justiça comum dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais 
militares (Lei 9.299/96), que permitiu o indiciamento e julgamento de policiais militares em casos de múltiplas e 
graves violações como os do Carandiru, Corumbiara e Eldorado dos Carajás; a tipificação do crime de tortura 
(Lei 9.455/97), que constituiu marco referencial para o combate a essa prática criminosa no Brasil; e a 
construção da proposta de reforma do Poder Judiciário, na qual se inclui, entre outras medidas destinadas a 
agilizar o processamento dos responsáveis por violações, a chamada ‘federalização’ dos crimes de direitos 
humanos.  

O PNDH contribuiu ainda para ampliar a participação do Brasil nos sistemas global (da Organização das Nações 
Unidas – ONU) e regional (da Organização dos Estados Americanos – OEA) de promoção e proteção dos 
direitos humanos, por meio da continuidade da política de adesão a pactos e convenções internacionais de 
direitos humanos e de plena inserção do País no sistema interamericano. O aumento da cooperação com órgãos 
internacionais de salvaguarda se evidenciou no número de relatores especiais das Nações Unidas que realizaram 
visitas ao Brasil nos últimos anos. Essas visitas resultaram na elaboração de relatórios contendo conclusões e 
recomendações de grande utilidade para o aprimoramento de diagnósticos e a identificação de medidas concretas 
para a superação de problemas relacionados aos direitos humanos no Brasil. Já visitaram o País os relatores da 
ONU sobre os temas da venda de crianças, prostituição e pornografia infantis; da violência contra a mulher; do 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata; dos direitos humanos e resíduos tóxicos; tortura 
e, mais recentemente, sobre o direito à alimentação. No dia 19 de dezembro de 2001, o Presidente da República 
anunciou um convite aberto aos relatores temáticos da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para 
que visitem o Brasil sempre que assim o desejarem. Dando seguimento à cooperação com os mecanismos 
temáticos das Nações Unidas, a relatora especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias estará 
visitando o País no segundo semestre de 2002.  

Da mesma forma, a cooperação com os órgãos de supervisão da OEA tem ensejado a busca de soluções 
amistosas para casos de violação em exame pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, possibilitando a 
concessão de reparações e indenizações às vítimas dessas violações ou a seus familiares, bem como a adoção de 
medidas administrativas e legislativas para prevenir a ocorrência de novas violações. A aceitação da jurisdição 
compulsória da Corte Interamericana de Direitos Humanos representa, ademais, garantia adicional a todos os 
brasileiros de proteção dos direitos consagrados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quando as 
instâncias nacionais se mostrarem incapazes de assegurar a realização da justiça.  

No plano interno, os resultados da elaboração e implementação do PNDH podem ser medidos pela ampliação do 
espaço público de debate sobre questões afetas à proteção e promoção dos direitos humanos, tais como o 
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a reforma dos mecanismos de reinserção social do 
adolescente em conflito com a lei, a manutenção da idade de imputabilidade penal, o combate a todas as formas 



de discriminação, a adoção de políticas de ação afirmativa e de promoção da igualdade e o combate à prática da 
tortura. Os esforços empreendidos no campo da promoção e proteção dos direitos humanos se pautaram na 
importância estratégica da coordenação entre os três níveis de governo e os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, assim como da parceria entre órgãos governamentais e entidades da sociedade civil.  

Ao adotar, em 13 de maio de 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Brasil se tornou um dos 
primeiros países do mundo a cumprir recomendação específica da Conferência Mundial de Direitos Humanos 
(Viena, 1993), atribuindo ineditamente aos direitos humanos o status de política pública governamental. Sem 
abdicar de uma compreensão integral e indissociável dos direitos humanos, o programa original conferiu maior 
ênfase à garantia de proteção dos direitos civis. O processo de revisão do PNDH constitui um novo marco na 
promoção e proteção dos direitos humanos no País, ao elevar os direitos econômicos, sociais e culturais ao 
mesmo patamar de importância dos direitos civis e políticos, atendendo a reivindicação formulada pela 
sociedade civil por ocasião da IV Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 13 e 14 de maio de 
1999 na Câmara dos Deputados, em Brasília.  

A atualização do Programa Nacional oferece ao governo e à sociedade brasileira a oportunidade de fazer um 
balanço dos progressos alcançados desde 1996, das propostas de ação que se tornaram programas 
governamentais e dos problemas identificados na implementação do PNDH. A inclusão dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, de forma consentânea com a noção de indivisibilidade e interdependência de todos os direitos 
humanos expressa na Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), orientou-se pelos parâmetros definidos 
na Constituição Federal de 1988, inspirando-se também no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais de 1966 e no Protocolo de São Salvador em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, ratificados pelo Brasil em 1992 e 1996, respectivamente.  

O PNDH II incorpora ações específicas no campo da garantia do direito à educação, à saúde, à previdência e 
assistência social, ao trabalho, à moradia, a um meio ambiente saudável, à alimentação, à cultura e ao lazer, 
assim como propostas voltadas para a educação e sensibilização de toda a sociedade brasileira com vistas à 
construção e consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Atendendo a anseios da sociedade 
civil, foram estabelecidas novas formas de acompanhamento e monitoramento das ações contempladas no 
Programa Nacional, baseadas na relação estratégica entre a implementação do programa e a elaboração dos 
orçamentos em nível federal, estadual e municipal. O PNDH II deixa de circunscrever as ações propostas a 
objetivos de curto, médio e longo prazo, e passa a ser implementado por meio de planos de ação anuais, os quais 
definirão as medidas a serem adotadas, os recursos orçamentários destinados a financiá-las e os órgãos 
responsáveis por sua execução.  

O PNDH II será implementado, a partir de 2002, com os recursos orçamentários previstos no atual Plano 
Plurianual (PPA 2000-2003) e na lei orçamentária anual. Embora a revisão do Programa Nacional esteja sendo 
apresentada à sociedade brasileira a pouco mais de um ano da posse do novo governo, os compromissos 
expressos no texto quanto à promoção e proteção dos direitos humanos transcendem a atual administração e se 
projetam no tempo, independentemente da orientação política das futuras gestões. Nesse sentido, o PNDH 2 
deverá influenciar a discussão, no transcurso de 2003, do Plano Plurianual 2004-2007. O Programa Nacional 
servirá também de parâmetro e orientação para a definição dos programas sociais a serem desenvolvidos no País 
até 2007, ano em que se procederia a nova revisão do PNDH.  

As propostas de atualização foram discutidas em seminários regionais, com ampla participação de órgãos 
governamentais e de entidades da sociedade civil e, posteriormente, registradas e consolidadas pelo Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo – NEV/USP. Após esforço de sistematização, aglutinação e 
consulta aos Ministérios e órgãos da área social, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, 
chegou-se a texto com 500 propostas, consideradas todas as categorias de direitos. A Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos realizou ainda, no período de 19 de dezembro de 2001 a 15 de março de 2002, consulta 
pública através da internet, dela resultando, após correções e ajustes finais, o texto do PNDH II com 518 
propostas de ações governamentais, que ora se encaminha à publicação no Diário Oficial da União.  

 



PREFÁCIO 

Fernando Henrique Cardoso  

A implementação das diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos, ao longo dos últimos seis anos, 
abriu novas perspectivas de transformação no modo como a sociedade brasileira enfrenta o seu cotidiano, em sua 
busca constante por justiça e por melhores condições de vida. Fortaleceram-se as garantias de que dispõem os 
brasileiros contra o arbítrio do Estado, a prática da violência, o desrespeito dos direitos fundamentais.  

Sabemos que a promoção e a proteção dos direitos humanos é tarefa que cabe a todos nós: cidadãos e 
autoridades. Temos aprofundado nossa participação nos instrumentos internacionais de proteção dos direitos 
humanos, inclusive mediante o reconhecimento da competência de órgãos dos sistemas internacionais de 
proteção, que proporcionam uma garantia adicional de respeito aos direitos humanos.  

Reconhecemos que o racismo ainda é um problema a ser enfrentado e que, nessa matéria, assim como em tudo 
que diz respeito à garantia de direitos humanos, é fundamental o engajamento de toda a sociedade brasileira, dos 
empresários e de todos aqueles que têm a possibilidade de estimular a diversidade nos ambientes de trabalho, de 
promover políticas de promoção de igualdade e inclusão, procurando assegurar oportunidades mais eqüitativas 
aos que, historicamente, são vítimas de discriminação.  

Inserimos, na pauta das políticas públicas, questões que até pouco tempo atrás eram consideradas tabus ou não 
recebiam a devida atenção, como a dos direitos dos homossexuais, a situação dos ciganos, a prática da tortura, a 
questão da violência intrafamiliar, a necessidade de fortalecermos o combate ao trabalho infantil e ao trabalho 
forçado e a luta pela inclusão das pessoas portadoras de deficiência.  

Inauguramos uma nova era no campo das políticas sociais. Deixamos para trás as políticas de cunho 
assistencialista. Estamos construindo uma autêntica rede de proteção social, implementando programas que 
possibilitam a transferência direta de renda aos mais pobres, garantindo-lhes as condições de acesso aos bens e 
serviços. A atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos traz avanços importantes relativos ao direito 
à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à cultura e ao lazer.  

Ao mesmo tempo em que se realiza um balanço sobre os resultados já obtidos, sobre as dificuldades que têm 
impedido avanços ainda maiores, incorpora-se no programa a questão dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, em conformidade com a concepção moderna de direitos humanos, segundo a qual esses são direitos 
universais, indivisíveis e interdependentes.  

Essa atualização nos permite, além disso, lançar as bases daquelas que serão as próximas conquistas, as próximas 
transformações, definidas em conjunto pelo Governo e pela sociedade, no mesmo espírito que marcou a 
elaboração do Programa em 1996.  

O novo Programa Nacional dos Direitos Humanos oferece um mapa das rotas que deveremos trilhar, nos 
próximos anos – mediante ações do Governo e da sociedade – para avançar, com impulso ainda maior, no 
projeto de construção de um Brasil mais justo.  

 



PROPOSTAS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

Propostas Gerais  

1. Apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais para a redução das 
desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no país, visando à plena realização do direito ao 
desenvolvimento e conferindo prioridade às necessidades dos grupos socialmente vulneráveis.  

2. Apoiar, na esfera estadual e municipal, a criação de conselhos de direitos dotados de autonomia e com 
composição paritária de representantes do governo e da sociedade civil.  

3. Apoiar a formulação de programas estaduais e municipais de direitos humanos e a realização de 
conferências e seminários voltados para a proteção e promoção de direitos humanos.  

4. Apoiar a atuação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, a criação de comissões de 
direitos humanos nas assembléias legislativas estaduais e câmaras municipais e o trabalho das comissões 
parlamentares de inquérito constituídas para a investigação de crimes contra os direitos humanos.  

5. Estimular a criação de bancos de dados com indicadores sociais e econômicos sobre a situação dos 
direitos humanos nos estados brasileiros, a fim de orientar a definição de políticas públicas destinadas à 
redução da violência e à inclusão social.  

6. Apoiar, em todas as unidades federativas, a adoção de mecanismos que estimulem a participação dos 
cidadãos na elaboração dos orçamentos públicos.  

7. Estimular a criação de mecanismos que confiram maior transparência à destinação e ao uso dos recursos 
públicos, aprimorando os mecanismos de controle social das ações governamentais e de combate à 
corrupção.  

8. Ampliar, em todas as unidades federativas, as iniciativas voltadas para programas de transferência direta 
de renda, a exemplo dos programas de renda mínima, e fomentar o envolvimento de organizações locais 
em seu processo de implementação.  

9. Realizar estudos para que o instrumento de ação direta de inconstitucionalidade possa ser invocado no 
caso de adoção, por autoridades municipais, estaduais e federais, de políticas públicas contrárias aos 
direitos humanos.  

10. Garantir o acesso gratuito e universal ao registro civil de nascimento e ao assento de óbito.  

11. Apoiar a aprovação do Projeto de Lei nº 4715/1994, que transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana – CDDPH em Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, ampliando sua 
competência e a participação de representantes da sociedade civil.  

 

Garantia do Direito à Vida  

12. Apoiar a execução do Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP.  

13. Apoiar programas e ações que tenham como objetivo prevenir a violência contra grupos vulneráveis e em 
situação de risco.  

14. Apoiar a implementação de ações voltadas para o controle de armas, tais como a coordenação 
centralizada do controle de armas, o Sistema Nacional de Armas – SINARM e o Cadastro Nacional de 
Armas Apreendidas – CNAA, bem como campanhas de desarmamento e ações de 
recolhimento/apreensão de armas ilegais.  

15. Propor a edição de norma federal regulamentando a aquisição de armas de fogo e munição por policiais, 
guardas municipais e agentes de segurança privada.  



16. Apoiar a edição de norma federal que regule o uso de armas de fogo e munição por policiais, guardas 
municipais e agentes de segurança privada, especialmente em grandes eventos, manifestações públicas e 
conflitos, assim como a proibição da exportação de armas de fogo para países limítrofes.  

17. Promover, em parceria com entidades não-governamentais, a elaboração de mapas de violência urbana e 
rural, identificando as regiões que apresentem maior incidência de violência e criminalidade e 
incorporando dados e indicadores de desenvolvimento, qualidade de vida e risco de violência contra 
grupos vulneráveis.  

18. Ampliar programas voltados para a redução da violência nas escolas, a exemplo do programa ‘Paz nas 
Escolas’, especialmente em áreas urbanas que apresentem aguda situação de carência e exclusão, 
buscando o envolvimento de estudantes, pais, educadores, policiais e membros da comunidade.  

19. Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção e capacitação de policiais e implantar, nas 
Academias de polícia, programas de educação e formação em direitos humanos, em parceria com 
entidades não-governamentais.  

20. Incluir no currículo dos cursos de formação de policiais módulos específicos sobre direitos humanos, 
gênero e raça, gerenciamento de crises, técnicas de investigação, técnicas não-letais de intervenção 
policial e mediação de conflitos.  

21. Propor a criação de programas de atendimento psicossocial para o policial e sua família, a obrigatoriedade 
de avaliações periódicas da saúde física e mental dos profissionais de polícia e a implementação de 
programas de seguro de vida e de saúde, de aquisição da casa própria e de estímulo à educação formal e à 
profissionalização.  

22. Apoiar estudos e programas para a redução da letalidade em ações envolvendo policiais.  

23. Apoiar o funcionamento e a modernização de corregedorias estaduais independentes e desvinculadas dos 
comandos policiais, com vistas a limitar abusos e erros em operações policiais e a emitir diretrizes claras 
aos integrantes das forças policiais com relação à proteção dos direitos humanos.  

24. Fortalecer o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia – FNOP, órgão de caráter consultivo vinculado à 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, e incentivar a criação e o fortalecimento de ouvidorias de 
polícia dotadas de autonomia e poderes para receber, acompanhar e investigar denúncias.  

25. Apoiar medidas destinadas a garantir o afastamento das atividades de policiamento de policiais 
envolvidos em ocorrências letais e na prática de tortura, submetendo-os à avaliação e tratamento 
psicológico e assegurando a imediata instauração de processo administrativo, sem prejuízo do devido 
processo criminal.  

26. Fortalecer a Divisão de Direitos Humanos do Departamento de Polícia Federal.  

27. Criar a Ouvidoria da Polícia Federal – OPF.  

28. Apoiar programas estaduais voltados para a integração entre as polícias civil e militar, em especial 
aqueles com ênfase na unificação dos comandos policiais.  

29. Reforçar a fiscalização e a regulamentação das atividades das empresas de segurança privada, com 
participação da Polícia Civil no controle funcional e da Polícia Militar no controle operacional das ações 
previstas, bem como determinar o imediato recadastramento de todas as empresas de segurança em 
funcionamento no País, proibindo o funcionamento daquelas em situação irregular.  

30. Apoiar ações destinadas a reduzir a contratação ilegal de profissionais de polícia e guardas municipais por 
empresas de segurança privada.  

31. Incentivar ações educativas e preventivas destinadas a reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito.  

32. Incentivar a implantação da polícia ou segurança comunitária e de ações de articulação e cooperação entre 
a comunidade e autoridades públicas com vistas ao desenvolvimento de estratégias locais de segurança 
pública, visando a garantir a proteção da integridade física das pessoas e dos bens da comunidade e o 
combate à impunidade.  



33. Apoiar a criação e o funcionamento de centros de apoio a vítimas de crime nas áreas com maiores índices 
de violência, com vistas a disponibilizar assistência social, jurídica e psicológica às vítimas de violência e 
a seus familiares e dependentes.  

34. Apoiar a realização de estudos e pesquisas de vitimização, com referência específica a indicadores de 
gênero e raça, visando a subsidiar a formulação, implementação e avaliação de programas de proteção dos 
direitos humanos.  

35. Estimular a avaliação de programas e ações na área de segurança pública e a identificação de experiências 
inovadoras e bem sucedidas que possam ser reproduzidas nos estados e municípios.  

36. Implantar e fortalecer sistemas de informação nas áreas de segurança e justiça, como o INFOSEG, de 
forma a permitir o acesso à informação e a integração de dados sobre identidade criminal, mandados de 
prisão e situação da população carcerária em todas as unidades da Federação.  

37. Criar bancos de dados sobre a organização e o funcionamento das polícias e sobre o fluxo das ocorrências 
no sistema de justiça criminal.  

38. Apoiar a implementação de programas de prevenção da violência doméstica.  

 

Garantia do Direito à Justiça  

39. Adotar, no âmbito da União e dos estados, medidas legislativas, administrativas e judiciais para a 
resolução de casos de violação de direitos humanos, particularmente aqueles em exame pelos órgãos 
internacionais de supervisão, garantindo a apuração dos fatos, o julgamento dos responsáveis e a 
reparação dos danos causados às vítimas.  

40. Apoiar iniciativas voltadas para a capacitação de operadores do direito em temas relacionados ao direito 
internacional dos direitos humanos.  

41. Apoiar a Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2000, sobre a reforma do Poder Judiciário, com vistas 
a: a) assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração dos processos e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação; b) conferir o status de emenda constitucional aos tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional; c) garantir o 
incidente de deslocamento, da Justiça Estadual para a Justiça Federal, da competência processual nas 
hipóteses de graves crimes contra os direitos humanos, suscitadas pelo Procurador Geral da República 
perante o Superior Tribunal de Justiça; d) adotar a súmula vinculante, dispondo sobre a validade, a 
interpretação e a eficácia das normas legais e seu efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 
Poder Judiciário; e) estabelecer o controle externo do Poder Judiciário, com a criação do Conselho 
Nacional de Justiça, encarregado do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e 
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes; f) criar o Conselho Nacional do Ministério Público e 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  

42. Apoiar a criação de promotorias de direitos humanos no âmbito do Ministério Público.  

43. Propor legislação visando a fortalecer a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado.  

44. Fortalecer as corregedorias do Ministério Público e do Poder Judiciário, como forma de aumentar a 
fiscalização e o monitoramento das atividades dos promotores e juízes.  

45. Regulamentar o artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal, que trata do controle externo da atividade 
policial pelo Ministério Público.  

46. Apoiar a atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no âmbito da União e dos estados.  

47. Propor medidas destinadas a incentivar a agilização dos procedimentos judiciais, a fim de reduzir o 
número de detidos à espera de julgamento.  

48. Fortalecer a Ouvidoria Geral da República, a fim de ampliar a participação da população no 
monitoramento e fiscalização das atividades dos órgãos e agentes do poder público.  



49. Criar e fortalecer ouvidorias nos órgãos públicos da União e dos estados para o atendimento de denúncias 
de violação de direitos fundamentais, com ampla divulgação de sua finalidade nos meios de comunicação.  

50. Criar e fortalecer a atuação de ouvidorias gerais nos Estados.  

51. Apoiar a expansão dos serviços de prestação da justiça, para que estes se façam presentes em todas as 
regiões do país.  

52. Apoiar medidas legislativas destinadas a transferir, da Justiça Militar para a Comum, a competência para 
processar e julgar todos os crimes cometidos por policiais militares no exercício de suas funções.  

53. Incentivar a prática de plantões permanentes no Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Delegacias de Polícia.  

54. Fortalecer os Institutos Médico-Legais ou de Criminalística, adotando medidas que assegurem a sua 
excelência técnica e progressiva autonomia.  

55. Apoiar o fortalecimento da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas Estaduais, assim 
como a criação de Defensorias Públicas junto a todas as comarcas do país.  

56. Apoiar a criação de serviços de orientação jurídica gratuita, a exemplo dos balcões de direitos e dos 
serviços de disque-denúncia, assim como o desenvolvimento de programas de formação de agentes 
comunitários de justiça e mediação de conflitos.  

57. Estimular a criação e o fortalecimento de órgãos de defesa do consumidor, em nível estadual e municipal, 
assim como apoiar as atividades das organizações da sociedade civil atuantes na defesa do consumidor.  

58. Apoiar a instalação e manutenção, pelos estados, de juizados especiais civis e criminais.  

59. Incentivar projetos voltados para a criação de serviços de juizados itinerantes, com a participação de 
juízes, promotores e defensores públicos, especialmente nas regiões mais distantes dos centros urbanos, 
para ampliar o acesso à justiça.  

60. Estimular a criação de centros integrados de cidadania próximos às comunidades carentes e periferias, 
que contenham os órgãos administrativos para atendimento ao cidadão, delegacias de polícias e varas de 
juizado especial com representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública.  

61. Implementar a Campanha Nacional de Combate à Tortura por meio da veiculação de filmes publicitários, 
da sensibilização da opinião pública e da capacitação dos operadores do direito.  

62. Fortalecer a Comissão Especial de Combate à Tortura, criada por meio da Resolução nº 2, de 5 de junho 
de 2001, no âmbito do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH.  

63. Elaborar e implementar o Plano Nacional de Combate à Tortura, levando em conta as diretrizes fixadas na 
Portaria nº 1.000 do Ministério da Justiça, de 30 de outubro de 2001, e as recomendações do Relator 
Especial das Nações Unidas para a Tortura, elaboradas com base em visita realizada ao Brasil em 
agosto/setembro de 2000.  

64. Fomentar um pacto nacional com as entidades responsáveis pela aplicação da Lei nº 9.455, de 7 de abril 
de 1997, que tipifica o crime de tortura, e manter sistema de recepção, tratamento e encaminhamento de 
denúncias para prevenção e apuração de casos – SOS Tortura.  

65. Ampliar a composição do Conselho Deliberativo do Programa Federal de Assistência a Vítimas e a 
Testemunhas Ameaçadas, assim como sua função de órgão formulador da política nacional de proteção a 
testemunhas.  

66. Apoiar a criação e o funcionamento, nos estados, de programas de proteção de vítimas e testemunhas de 
crimes, expostas a grave e real ameaça em virtude de colaboração ou declarações prestadas em 
investigação ou processo penal.  

67. Estruturar o serviço de proteção ao depoente especial instituído pela Lei nº 9.807/99 e regulamentado pelo 
Decreto 3.518/00, assim como fomentar e apoiar a estruturação desses serviços nos estados.  



68. Estudar a possibilidade de revisão da legislação sobre abuso e desacato à autoridade.  

69. Apoiar a aplicação da Lei Complementar nº 88/96, relativa ao rito sumário, assim como outras 
proposições legislativas que objetivem dinamizar os processos de expropriação para fins de reforma 
agrária, assegurando-se, para prevenir atos de violência, maior cautela na concessão de liminares.  

70. Assegurar o cumprimento da Lei nº 9.416, que torna obrigatória a presença do juiz ou de representante do 
Ministério Público no local, por ocasião do cumprimento de mandado de manutenção ou reintegração de 
posse de terras, quando houver pluralidade de réus, para prevenir conflitos violentos no campo, ouvido 
também o órgão administrativo da reforma agrária.  

71. Promover a discussão, em âmbito nacional, sobre a necessidade de se repensar as formas de punição ao 
cidadão infrator, incentivando o Poder Judiciário a utilizar as penas alternativas previstas nas leis vigentes 
com a finalidade de minimizar a crise do sistema penitenciário.  

72. Estimular a aplicação de penas alternativas à prisão para os crimes não violentos.  

73. Apoiar o funcionamento da Central Nacional – CENAPA e das centrais estaduais de penas alternativas, 
estimulando a disseminação de informações e a reprodução dessas iniciativas, assim como a criação do 
Conselho Nacional de Penas e Medidas Alternativas.  

74. Adotar medidas para assegurar a obrigatoriedade de apresentação da pessoa presa ao juiz no momento da 
homologação da prisão em flagrante e do pedido de prisão preventiva, como forma de garantir a sua 
integridade física.  

75. Ampliar a representação da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – 
CNPCP.  

76. Apoiar a implementação do Sistema de Informática Penitenciária – INFOPEN, de forma a acompanhar a 
passagem do detento por todas as etapas do sistema de justiça penal, desde a detenção provisória até o 
relaxamento da prisão – seja pelo cumprimento da pena, seja pela progressão de regime – e de possibilitar 
um planejamento adequado da oferta de vagas, das ações gerenciais e de outras medidas destinadas a 
assegurar a melhoria do sistema.  

77. Dar continuidade ao processo de articulação do INFOSEG com o INFOPEN.  

78. Apoiar a implementação, em todos os entes federativos, da Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, que trata das Regras Mínimas para 
o Tratamento do Preso no Brasil.  

79. Implementar políticas visando a garantir os direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas 
submetidas à detenção.  

80. Desenvolver programas de atenção integral à saúde da população carcerária.  

81. Realizar levantamento epidemiológico da população carcerária brasileira.  

82. Apoiar programas de emergência para corrigir as condições inadequadas dos estabelecimentos prisionais 
existentes, assim como para a construção de novos estabelecimentos, federais e estaduais, com a 
utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.  

83. Incrementar a descentralização dos estabelecimentos penais, promovendo a sua interiorização, com a 
construção de presídios de pequeno porte que facilitem a execução da pena nas proximidades do 
domicílio dos familiares dos presos.  

84. Integrar Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública e Assistência Social na região de inserção dos 
estabelecimentos prisionais.  

85. Incentivar a implantação e o funcionamento, em todas as regiões, dos conselhos comunitários previstos na 
Lei de Execuções Penais – LEP, para monitorar e fiscalizar as condições carcerárias e o cumprimento de 
penas privativas de liberdade e penas alternativas, bem como promover a participação de organizações da 
sociedade civil em programas de assistência aos presos e na fiscalização das condições e do tratamento a 
que são submetidos nos estabelecimentos prisionais.  



86. Estimular a aplicação dos dispositivos da Lei de Execuções Penais referentes a regimes semi-abertos de 
prisão.  

87. Apoiar programas que tenham como objetivo a transferência de pessoas submetidas à detenção provisória 
de carceragens de delegacias de Polícia para centros de detenção provisória, núcleos de custódia e/ou 
cadeias públicas, ou, no caso de proferida sentença condenatória, diretamente para estabelecimentos 
prisionais.  

88. Estabelecer níveis hierárquicos de segurança para estabelecimentos prisionais de modo a abrigar 
criminosos reincidentes, perigosos e organizados em estabelecimentos mais seguros.  

89. Fortalecer o programa nacional de capacitação do servidor prisional, com vistas a assegurar a formação 
profissional do corpo técnico, da direção e dos agentes penitenciários.  

90. Propor a normatização dos procedimentos de revista aos visitantes de estabelecimentos prisionais, com o 
objetivo de evitar constrangimentos desnecessários aos familiares dos presos.  

91. Promover programas educativos, culturais, de treinamento profissional e de apoio ao trabalho do preso, 
com vistas a contribuir para sua recuperação e reinserção na sociedade.  

92. Apoiar a realização de Mutirões da Execução Penal com vistas à concessão de progressão de regime e 
soltura dos presos que já cumpriram integralmente suas penas.  

93. Apoiar programas que tenham como objetivo a reintegração social do egresso do sistema penitenciário e a 
redução das taxas de reincidência penitenciária.  

94. Proporcionar incentivos fiscais, creditícios e outros às empresas que empreguem egressos do sistema 
penitenciário.  

95. Apoiar a desativação de estabelecimentos penitenciários que contrariem as normas mínimas 
penitenciárias internacionais, a exemplo da Casa de Detenção de São Paulo – Carandiru.  

 

Garantia do Direito à Liberdade  

 

Opinião e Expressão  

96. Promover debate com todos os setores vinculados ao tema da liberdade de expressão e da classificação 
indicativa de espetáculos e diversões públicas, buscando uma ação integrada e voltada para o interesse 
público.  

97. Estabelecer diálogo com os produtores e distribuidores de programação visando à cooperação e 
sensibilização desses segmentos para o cumprimento da legislação em vigor e construção de uma cultura 
de direitos humanos.  

98. Apoiar o funcionamento da Coordenação Geral de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, da 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, de modo a dotá-la de capacidade operativa 
compatível com sua missão institucional.  

99. Criar um sistema de avaliação permanente sobre os critérios de classificação indicativa e faixa etária.  

100. Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos que estimulem a apologia do crime, a 
violência, a tortura, o racismo e outras formas de discriminação, a ação de grupos de extermínio e a pena 
de morte, com vistas a identificar responsáveis e a adotar as medidas legais pertinentes.  

101. Apoiar a instalação, no âmbito do Poder Legislativo, do Conselho de Comunicação Social, com o 
objetivo de garantir o controle democrático das concessões de rádio e televisão, regulamentar o uso dos 
meios de comunicação social e coibir práticas contrárias aos direitos humanos.  

102. Garantir a possibilidade de fiscalização da programação das emissoras de rádio e televisão, com vistas a 



assegurar o controle social sobre os meios de comunicação e a penalizar, na forma da lei, as empresas de 
telecomunicação que veicularem programação ou publicidade atentatória aos direitos humanos.  

103. Coibir a propaganda de idéias neonazistas e outras ideologias que pregam a violência, particularmente 
contra grupos minoritários.  

104. Propor legislação visando a coibir o uso da Internet para incentivar práticas de violação dos direitos 
humanos.  

105. Garantir a imparcialidade, o contraditório e o direito de resposta na veiculação de informações, de modo a 
assegurar a todos os cidadãos o direito de informar e ser informado.  

106. Apoiar formas de democratização da produção de informações, a exemplo das rádios e televisões 
comunitárias, assegurando a participação dos grupos raciais e/ou vulneráveis que compõem a sociedade 
brasileira.  

107. Coibir a utilização de recursos públicos, inclusive de bancos oficiais, fundações, empresas públicas e de 
economia mista, para patrocinar eventos e programas que estimulem a prática de violência.  

108. Apoiar, junto aos meios de comunicação, iniciativas destinadas a elevar a auto-estima dos 
afrodescendentes, povos indígenas e outros grupos historicamente vitimizados pelo racismo e outras 
formas de discriminação.  

 

Crença e Culto  

109. Garantir o direito à liberdade de crença e culto a todos os cidadãos brasileiros.  

110. Prevenir e combater a intolerância religiosa, inclusive no que diz respeito a religiões minoritárias e a 
cultos afro-brasileiros.  

111. Implementar os dispositivos da Declaração Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 
Discriminação Fundadas em Religião ou Crença, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 
25 de novembro de 1981.  

112. Proibir a veiculação de propaganda e mensagens racistas e/ou xenofóbicas que difamem as religiões e 
incitem ao ódio contra valores espirituais e/ou culturais.  

113. Incentivar o diálogo entre movimentos religiosos sob o prisma da construção de uma sociedade pluralista, 
com base no reconhecimento e no respeito às diferenças de crença e culto.  

 

Orientação Sexual  

114. Propor emenda à Constituição Federal para incluir a garantia do direito à livre orientação sexual e a 
proibição da discriminação por orientação sexual.  

115. Apoiar a regulamentação da parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e a regulamentação da 
lei de redesignação de sexo e mudança de registro civil para transexuais.  

116. Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se refere à discriminação e à violência motivadas 
por orientação sexual.  

117. Excluir o termo ‘pederastia’ do Código Penal Militar.  

118. Incluir nos censos demográficos e pesquisas oficiais dados relativos à orientação sexual.  

 



Garantia do Direito à Igualdade  

119. Apoiar o funcionamento e a implementação das resoluções do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação – CNCD, no âmbito do Ministério da Justiça.  

120. Estimular a divulgação e a aplicação da legislação antidiscriminatória, assim como a revogação de 
normas discriminatórias na legislação infraconstitucional.  

121. Estimular a criação de canais de acesso direto e regular da população a informações e documentos 
governamentais, especialmente a dados sobre a tramitação de investigações e processos legais relativos a 
casos de violação de direitos humanos.  

122. Apoiar a adoção, pelo poder público e pela iniciativa privada, de políticas de ação afirmativa como forma 
de combater a desigualdade.  

123. Promover estudos para alteração da Lei de Licitações Públicas de modo a possibilitar que, uma vez 
esgotados todos os procedimentos licitatórios, configurando-se empate, o critério de desempate – hoje 
definido por sorteio – seja substituído pelo critério de adoção, por parte dos licitantes, de políticas de ação 
afirmativa em favor de grupos discriminados.  

124. Apoiar a inclusão nos currículos escolares de informações sobre o problema da discriminação na 
sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a um tratamento igualitário perante a 
lei.  

 

Crianças e Adolescentes  

125. Fortalecer o papel do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA na 
formulação e no acompanhamento de políticas públicas para a infância e adolescência.  

126. Incentivar a criação e o funcionamento, nos estados e municípios, dos Conselhos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, Conselhos Tutelares e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

127. Promover campanhas de esclarecimento sobre os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
informando sobre as vantagens de aplicação para pessoas físicas e jurídicas, assim como criar 
mecanismos de incentivo à captação de recursos, garantindo formas de controle social de sua aplicação.  

128. Apoiar a produção e publicação de estudos e pesquisas que contribuam para a divulgação e aplicação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

129. Assegurar a implantação e o funcionamento adequado dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes, estimulando a criação de Núcleos de Defensorias Públicas 
Especializadas no Atendimento a Crianças e Adolescentes (com os direitos violados), de Delegacias de 
Investigação de Crimes Praticados Contra Crianças e Adolescentes e de Varas Privativas de Crimes 
Contra Crianças e Adolescentes.  

130. Promover a discussão do papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do 
Poder Legislativo, ao lado do Poder Executivo, bem como da integração de suas ações, na implementação 
do ECA.  

131. Investir na formação e capacitação de profissionais encarregados da promoção e proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes no âmbito de instituições públicas e de organizações não-governamentais.  

132. Capacitar os professores do ensino fundamental e médio para promover a discussão dos temas 
transversais incluídos nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs.  

133. Apoiar campanhas voltadas para a paternidade responsável.  

134. Promover, em parceria com governos estaduais e municipais e com entidades da sociedade civil, 
campanhas educativas relacionadas às situações de violação de direitos vivenciadas pela criança e o 
adolescente, tais como: a violência doméstica, a exploração sexual, a exploração no trabalho e o uso de 
drogas, visando à criação de padrões culturais favoráveis aos direitos da criança e do adolescente.  



135. Viabilizar programas e serviços de atendimento e de proteção para crianças e adolescentes vítimas de 
violência, assim como de assistência e orientação para seus familiares.  

136. Propor alterações na legislação penal com o objetivo de limitar a incidência da violência doméstica contra 
crianças e adolescentes.  

137. Incentivar programas de orientação familiar com vistas a capacitar as famílias para a resolução de 
conflitos de forma não violenta, bem como para o cumprimento de suas responsabilidades para com as 
crianças e adolescentes.  

138. Garantir a expansão de programas de prevenção da violência voltados para as necessidades específicas de 
crianças e adolescentes.  

139. Fortalecer os programas que ofereçam benefícios a adolescentes em situação de vulnerabilidade, e que 
possibilitem o seu envolvimento em atividades comunitárias voltadas para a promoção da cidadania, 
saúde e meio ambiente.  

140. Apoiar a implantação e implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-
Juvenil nos estados e municípios.  

141. Dar continuidade à Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, estimulando o 
lançamento de campanhas estaduais e municipais que visem a modificar concepções, práticas e atitudes 
que estigmatizam a criança e o adolescente em   

142. situação de violência sexual, utilizando como marco conceitual o ECA e as normas internacionais 
pertinentes.  

143. Propor a alteração da legislação no tocante à tipificação de crime de exploração sexual infanto-juvenil, 
com penalização para o explorador e o usuário.  

144. Combater a pedofilia em todas as suas formas, inclusive através da internet.  

145. Criar informativo, destinado a turistas estrangeiros, cobrindo aspectos relacionados aos crimes sexuais e 
suas implicações pessoais, sociais e judiciais.  

146. Promover a discussão do papel dos meios de comunicação em situações de violação de direitos de 
crianças e adolescentes.  

147. Ampliar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI de modo a focalizar as crianças de áreas 
urbanas em situação de risco, especialmente aquelas utilizadas em atividades ilegais como a exploração 
sexual infanto-juvenil e o tráfico de drogas.  

148. Apoiar iniciativas de geração de renda para as famílias de crianças atendidas pelo PETI.  

149. Promover e divulgar experiências de ações sócio-educativas junto às famílias de crianças atendidas pelo 
PETI.  

150. Apoiar e fortalecer o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.  

151. Implantar e implementar as diretrizes da Política Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção 
do Adolescente Trabalhador.  

152. Ampliar programas de aprendizagem profissional para adolescentes em organizações públicas e privadas, 
respeitando as regras estabelecidas pelo ECA.  

153. Dar continuidade à implantação e implementação, no âmbito federal e de forma articulada com estados e 
municípios, do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência – SIPIA, no que se refere aos 
Módulos: I – monitoramento da situação de proteção da criança e do adolescente, sob a ótica da violação 
e ressarcimento de direitos; II – monitoramento do fluxo de atendimento ao adolescente em conflito com 
a lei; III – monitoramento da colocação familiar e das adoções nacionais e internacionais; e IV – 
acompanhamento da implantação dos Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e Fundos para a 
Infância e a Adolescência.  



154. Apoiar a criação de serviços de identificação, localização, resgate e proteção de crianças e adolescentes 
desaparecidos.  

155. Promover iniciativas e campanhas de esclarecimento que tenham como objetivo assegurar a 
inimputabilidade penal até os 18 anos de idade.  

156. Priorizar as medidas sócio-educativas em meio aberto para o atendimento dos adolescentes em conflito 
com a lei.  

157. Incentivar o reordenamento das instituições privativas de liberdade para adolescentes em conflito com a 
lei, reduzindo o número de internos por unidade de atendimento e conferindo prioridade à implementação 
das demais medidas sócio-educativas previstas no ECA, em consonância com as resoluções do 
CONANDA.  

158. Incentivar o desenvolvimento, monitoramento e avaliação de programas sócio-educativos para o 
atendimento de adolescentes autores de ato infracional, com a participação de seus familiares.  

159. Fortalecer a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público na fiscalização e aplicação das medidas 
sócio-educativas a adolescentes em conflito com a lei.  

160. Promover a integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias 
Públicas e Secretarias de Segurança Pública com as delegacias especializadas em investigação de atos 
infracionais praticados por adolescentes e às entidades de atendimento, bem como ações de sensibilização 
dos profissionais indicados para esses órgãos quanto à aplicação do ECA.  

161. Assegurar atendimento sistemático e proteção integral à criança e ao adolescente testemunha, sobretudo 
quando se tratar de denúncia envolvendo o narcotráfico e grupos de extermínio.  

162. Estender a assistência jurídica às crianças que se encontram em abrigos públicos ou privados, com vistas 
ao restabelecimento de seus vínculos familiares, quando possível, ou a sua colocação em família 
substituta, como medida subsidiária.  

163. Instituir uma política nacional de estímulo à adoção de crianças e adolescentes privados da convivência 
familiar, assegurando tratamento não-discriminatório aos postulantes no que se refere a gênero, raça e 
orientação sexual.  

164. Apoiar medidas destinadas a assegurar a possibilidade de concessão da guarda de criança ou adolescente 
ao requerente, independentemente de sua orientação sexual, sempre no melhor interesse da criança ou do 
adolescente.  

165. Promover a implementação da Convenção da Haia sobre a Proteção das Crianças e a Cooperação em 
Matéria de Adoção Internacional, por meio do fortalecimento da Autoridade Central Brasileira, instituída 
pelo Decreto n.º 3.174/99 e dos órgãos que a integram.  

166. Apoiar proposta legislativa destinada a regulamentar o funcionamento da Autoridade Central Brasileira e 
do Conselho das Autoridades Centrais, órgãos responsáveis pela cooperação em matéria de adoção 
internacional.  

167. Promover ações e iniciativas com vistas a reforçar o caráter excepcional das adoções internacionais.  

168. Promover a uniformização dos procedimentos para a adoção internacional no Brasil.  

169. Promover a implementação da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Seqüestro Internacional de 
Crianças, no que se refere à estruturação da Autoridade Central designada pelo Decreto nº 3951/01.  

170. Apoiar medidas destinadas a assegurar a localização de crianças e adolescentes deslocados e retidos 
ilicitamente, garantindo o regresso a seu local de origem.  

 



Mulheres  

 

171. Apoiar as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, assim como dos conselhos 
estaduais e municipais dos direitos da mulher.  

172. Estimular a formulação, no âmbito federal, estadual e municipal, de programas governamentais 
destinados a assegurar a igualdade de direitos em todos os níveis, incluindo saúde, educação e 
treinamento profissional, trabalho, segurança social, propriedade e crédito rural, cultura, política e justiça.  

173. Incentivar a capacitação dos professores do ensino fundamental e médio para a aplicação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs no que se refere às questões de promoção da igualdade de gênero e de 
combate à discriminação contra a mulher.  

174. Incentivar a criação de cursos voltados para a capacitação política de lideranças locais de mulheres, com 
vistas ao preenchimento da quota estabelecida para a candidatura de mulheres a cargos eletivos.  

175. Apoiar a regulamentação do Artigo 7º, inciso XX da Constituição Federal, que prevê a proteção do 
mercado de trabalho da mulher.  

176. Incentivar a geração de estatísticas sobre salários, jornadas de trabalho, ambientes de trabalho, doenças 
profissionais e direitos trabalhistas da mulher.  

177. Assegurar o cumprimento dos dispositivos existentes na Lei nº 9.029/95, que garante proteção às 
mulheres contra a discriminação em razão de gravidez.  

178. Apoiar a implementação e o fortalecimento do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – 
PAISM.  

179. Apoiar programas voltados para a sensibilização em questões de gênero e violência doméstica e sexual 
praticada contra mulheres na formação dos futuros profissionais da área de saúde, dos operadores do 
direito e dos policiais civis e militares, com ênfase na proteção dos direitos de mulheres afrodescendentes 
e indígenas.  

180. Apoiar a alteração dos dispositivos do Código Penal referentes ao estupro, atentado violento ao pudor, 
posse sexual mediante fraude, atentado ao pudor mediante fraude e o alargamento dos permissivos para a 
prática do aborto legal, em conformidade com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no 
marco da Plataforma de Ação de Pequim.  

181. Adotar medidas com vistas a impedir a utilização da tese da “legítima defesa da honra” como fator 
atenuante em casos de homicídio de mulheres, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal.  

182. Fortalecer o Programa Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher.  

183. Apoiar a criação e o funcionamento de delegacias especializadas no atendimento à mulher – DEAMs.  

184. Incentivar a pesquisa e divulgação de informações sobre a violência e discriminação contra a mulher e 
sobre formas de proteção e promoção dos direitos da mulher.  

185. Apoiar a implantação, nos estados e municípios, de serviços de disque-denúncia para casos de violência 
contra a mulher.  

186. Apoiar programas voltados para a defesa dos direitos de profissionais do sexo.  

187. Apoiar programas de proteção e assistência a vítimas e testemunhas da violência de gênero, 
contemplando serviços de atendimento jurídico, social, psicológico, médico e de capacitação profissional, 
assim como a ampliação e o fortalecimento da rede de casas-abrigo em todo o país.  

188. Estimular a articulação entre os diferentes serviços de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e 
sexual no âmbito federal, estadual e municipal, enfatizando a ampliação dos equipamentos sociais de 
atendimento à mulher vitimizada pela violência.  



189. Apoiar as políticas dos governos estaduais e municipais para a prevenção da violência doméstica e sexual 
contra as mulheres, assim como estimular a adoção de penas alternativas e o fortalecimento de serviços de 
atendimento profissional ao homem agressor.  

 

Afrodescendentes  

190. Apoiar o reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, de que a escravidão e o tráfico transatlântico de 
escravos constituíram violações graves e sistemáticas dos direitos humanos, que hoje seriam consideradas 
crimes contra a humanidade.  

191. Apoiar o reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, da marginalização econômica, social e política a 
que foram submetidos os afrodescendentes em decorrência da escravidão.  

192. Adotar, no âmbito da União, e estimular a adoção, pelos estados e municípios, de medidas de caráter 
compensatório que visem à eliminação da discriminação racial e à promoção da igualdade de 
oportunidades, tais como: ampliação do acesso dos afrodescendentes às universidades públicas, aos 
cursos profissionalizantes, às áreas de tecnologia de ponta, aos cargos e empregos públicos, inclusive 
cargos em comissão, de forma proporcional a sua representação no conjunto da sociedade brasileira.  

193. Criar bancos de dados sobre a situação dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais dos 
afrodescendentes na sociedade brasileira, com a finalidade de orientar a adoção de políticas públicas 
afirmativas.  

194. Estudar a viabilidade da criação de fundos de reparação social destinados a financiar políticas de ação 
afirmativa e de promoção da igualdade de oportunidades.  

195. Apoiar as ações da iniciativa privada no campo da discriminação positiva e da promoção da diversidade 
no ambiente de trabalho.  

196. Implementar a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, relativa à discriminação em 
matéria de emprego e ocupação, e a Convenção Contra a Discriminação no Ensino.  

197. Estimular a criação e o funcionamento de programas de assistência e orientação jurídica para ampliar o 
acesso dos afrodescendentes à justiça.  

198. Apoiar a regulamentação do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que 
dispõe sobre o reconhecimento da propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos.  

199. Promover o cadastramento e a identificação das comunidades remanescentes de quilombos, em todo o 
território nacional, com vistas a possibilitar a emissão dos títulos de propriedade definitiva de suas terras.  

200. Apoiar medidas destinadas à remoção de grileiros e intrusos das terras já tituladas das comunidades de 
quilombos.  

201. Apoiar projetos de infraestrutura para as comunidades remanescentes de quilombos, como forma de evitar 
o êxodo rural e promover o desenvolvimento social e econômico dessas comunidades.  

202. Criar unidade administrativa no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para 
prestar apoio a associações de pequenos(as) agricultores(as) afrodescendentes em projetos de 
desenvolvimento das comunidades quilombolas.  

203. Incentivar ações que contribuam para a preservação da memória e fomento à produção cultural da 
comunidade afrodescendente no Brasil.  

204. Promover o mapeamento e tombamento dos sítios e documentos detentores de reminiscências históricas, 
bem como a proteção das manifestações culturais afro-brasileiras.  

205. Estimular a presença proporcional dos grupos raciais que compõem a população brasileira em 
propagandas institucionais contratadas pelos órgãos da administração direta e indireta e por empresas 



estatais.  

206. Incentivar o diálogo com entidades de classe e agentes de publicidade visando ao convencimento desses 
setores quanto à necessidade de que as peças publicitárias reflitam adequadamente a composição racial da 
sociedade brasileira e evitem o uso de estereótipos depreciativos.  

207. Examinar a viabilidade de alterar o artigo 61 do Código Penal brasileiro, de modo a incluir entre as 
circunstâncias agravantes na aplicação das penas o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e formas 
correlatas de intolerância.  

208. Propor medidas destinadas a fortalecer o papel do Ministério Público na promoção e proteção dos direitos 
e interesses das vítimas de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância.  

209. Apoiar a inclusão do quesito raça/cor nos sistemas de informação e registro sobre população e em bancos 
de dados públicos.  

210. Apoiar as atividades do Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na 
Ocupação – GTEDEO, instituído no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.  

211. Incentivar a participação de representantes afrodescendentes nos conselhos federais, estaduais e 
municipais de defesa de direitos e apoiar a criação de conselhos estaduais e municipais de defesa dos 
direitos dos afrodescendentes.  

212. Estimular as secretarias de segurança pública dos estados a realizarem cursos de capacitação e seminários 
sobre racismo e discriminação racial.  

213. Propor projeto de lei regulamentando os artigos 215, 216 e 242 da Constituição Federal, que dizem 
respeito ao exercício dos direitos culturais e à constituição do patrimônio cultural brasileiro.  

214. Propor ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a adoção de critério estatístico abrangente 
a fim de considerar pretos e pardos como integrantes do contingente da população afrodescendente.  

215. Apoiar o processo de revisão dos livros didáticos de modo a resgatar a história e a contribuição dos 
afrodescendentes para a construção da identidade nacional.  

216. Promover um ensino fundado na tolerância, na paz e no respeito à diferença, que contemple a diversidade 
cultural do país, incluindo o ensino sobre cultura e história dos afrodescendentes.  

217. Apoiar o fortalecimento da Fundação Cultural Palmares – FCP, assegurando os meios para o desempenho 
de suas atividades.  

 

Povos Indígenas  

218. Formular e implementar políticas de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas, em 
substituição a políticas integracionistas e assistencialistas.  

219. Apoiar o processo de reestruturação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, de forma que a instituição 
possa garantir os direitos constitucionais dos povos indígenas.  

220. Dotar a FUNAI de recursos humanos e financeiros suficientes para o cumprimento de sua missão 
institucional de defesa dos direitos dos povos indígenas.  

221. Apoiar a revisão do Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), com vistas à rápida aprovação do projeto de lei do 
Estatuto das Sociedades Indígenas, bem como a promover a ratificação da Convenção nº 169 da OIT, 
sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes.  

222. Assegurar a efetiva participação dos povos indígenas, de suas organizações e do órgão indigenista federal 
no processo de formulação e implementação de políticas públicas de proteção e promoção dos direitos 
indígenas.  



223. Assegurar o direito dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam, às reservadas e às de 
domínio.  

224. Demarcar e regularizar as terras indígenas tradicionalmente ocupadas, as reservadas e as de domínio que 
ainda não foram demarcadas e regularizadas.  

225. Divulgar medidas sobre a regularização de terras indígenas, especialmente para os municípios brasileiros 
localizados nessas regiões, de modo a aumentar o grau de confiança e estabilidade nas relações entre os 
povos indígenas e a sociedade envolvente.  

226. Garantir aos povos indígenas assistência na área da saúde, com a implementação de programas de saúde 
diferenciados, considerando as especificidades dessa população e priorizando ações na área de medicina 
preventiva e segurança alimentar.  

227. Assegurar aos povos indígenas uma educação escolar diferenciada, respeitando o seu universo sócio-
cultural, e viabilizar apoio aos estudantes indígenas do ensino fundamental, de segundo grau e de nível 
universitário.  

228. Promover a criação de linhas de crédito e a concessão de bolsas de estudo específicas para estudantes 
indígenas universitários.  

229. Implementar políticas de comunicação e divulgação de informações sobre os povos indígenas, 
especialmente nas escolas públicas e privadas do ensino médio e fundamental, com vistas à promoção da 
igualdade e ao combate à discriminação.  

230. Implementar políticas de proteção e gestão das terras indígenas, com a implantação de sistemas de 
vigilância permanente dessas terras e de seu entorno, a promoção de parcerias com a Polícia Federal, o 
IBAMA e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, e a capacitação de servidores e membros das 
comunidades indígenas.  

231. Viabilizar programas e ações na área de etno-desenvolvimento voltados para a ocupação sustentável de 
espaços estratégicos no interior das terras indígenas, tais como áreas desocupadas por invasores e/ou áreas 
de ingresso de madeireiros e garimpeiros.  

232. Implantar banco de dados que permita colher e sistematizar informações sobre conflitos fundiários e 
violência em terras indígenas, a ser integrado aos mapas de conflitos fundiários e de violência.  

233. Apoiar a edição de publicações com dados relativos à discriminação e à violência contra os povos 
indígenas.  

234. Apoiar o processo de revisão dos livros didáticos de modo a resgatar a história e a contribuição dos povos 
indígenas para a construção da identidade nacional.  

235. Promover um ensino fundado na tolerância, na paz e no respeito à diferença, que contemple a diversidade 
cultural do país, incluindo o ensino sobre cultura e história dos povos indígenas.  

236. Apoiar e assessorar as comunidades indígenas na elaboração de projetos e na execução de ações de etno-
desenvolvimento de caráter sustentável.  

237. Apoiar a criação e o desenvolvimento dos mecanismos de gestão dos programas multissetoriais 
gerenciados pela FUNAI, no âmbito dos Planos Plurianuais e dos orçamentos federais.  

238. Apoiar a criação de serviços específicos de assistência jurídica para indivíduos e comunidades indígenas.  

239. Garantir o direito constitucional dos povos indígenas ao uso exclusivo da biodiversidade existente em 
suas terras, implementando ações que venham a coibir a biopirataria dos recursos e conhecimentos 
tradicionais dos indígenas.  

240. Desenvolver políticas de proteção do patrimônio cultural e biológico e dos conhecimentos tradicionais 
dos povos indígenas, em especial as ações que tenham como objetivo a catalogação, o registro de patentes 
e a divulgação desse patrimônio.  

 



Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais – GLTTB  

241. Promover a coleta e a divulgação de informações estatísticas sobre a situação sócio-demográfica dos 
GLTTB, assim como pesquisas que tenham como objeto as situações de violência e discriminação 
praticadas em razão de orientação sexual.  

242. Implementar programas de prevenção e combate à violência contra os GLTTB, incluindo campanhas de 
esclarecimento e divulgação de informações relativas à legislação que garante seus direitos.  

243. Apoiar programas de capacitação de profissionais de educação, policiais, juízes e operadores do direto em 
geral para promover a compreensão e a consciência ética sobre as diferenças individuais e a eliminação 
dos estereótipos depreciativos com relação aos GLTTB.  

244. Inserir, nos programas de formação de agentes de segurança pública e operadores do direito, o tema da 
livre orientação sexual.  

245. Apoiar a criação de instâncias especializadas de atendimento a casos de discriminação e violência contra 
GLTTB no Poder Judiciário, no Ministério Público e no sistema de segurança pública.  

246. Estimular a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para a promoção social e 
econômica da comunidade GLTTB.  

247. Incentivar programas de orientação familiar e escolar para a resolução de conflitos relacionados à livre 
orientação sexual, com o objetivo de prevenir atitudes hostis e violentas.  

248. Estimular a inclusão, em programas de direitos humanos estaduais e municipais, da defesa da livre 
orientação sexual e da cidadania dos GLTTB.  

249. Promover campanha junto aos profissionais da saúde e do direito para o esclarecimento de conceitos 
científicos e éticos relacionados à comunidade GLTTB.  

250. Promover a sensibilização dos profissionais de comunicação para a questão dos direitos dos GLTTB.  

 

Estrangeiros, Refugiados e Migrantes  

251. Apoiar, no âmbito do Ministério da Justiça, o funcionamento do Comitê Nacional para Refugiados – 
CONARE.  

252. Implementar a Convenção da ONU relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o Protocolo Adicional 
de 1966.  

253. Promover a capacitação das autoridades nacionais diretamente envolvidas na execução da política 
nacional para refugiados.  

254. Promover e apoiar estudos e pesquisas relativos à proteção, promoção e difusão dos direitos dos 
refugiados, incluindo as soluções duráveis (reassentamento, integração local e repatriação), com especial 
atenção para a situação das mulheres e crianças refugiadas.  

255. Apoiar projetos públicos e privados de educação e de capacitação profissional de refugiados, assim como 
campanhas de esclarecimento sobre a situação jurídica do refugiado no Brasil.  

256. Desenvolver programa e campanha visando à regularização da situação dos estrangeiros atualmente no 
país, atendendo a critérios de reciprocidade de tratamento.  

257. Adotar medidas para impedir e punir a violência e discriminação contra estrangeiros no Brasil e 
brasileiros no exterior.  

258. Estabelecer políticas de promoção e proteção dos direitos das comunidades brasileiras no exterior e das 
comunidades estrangeiras no Brasil.  



259. Propor a elaboração de uma nova lei de imigração e naturalização, regulando a situação jurídica dos 
estrangeiros no Brasil.  

 

Ciganos  

260. Promover e proteger os direitos humanos e liberdades fundamentais dos ciganos.  

261. Apoiar a realização de estudos e pesquisas sobre a história, cultura e tradições da comunidade cigana.  

262. Apoiar projetos educativos que levem em consideração as necessidades especiais das crianças e 
adolescentes ciganos, bem como estimular a revisão de documentos, dicionários e livros escolares que 
contenham estereótipos depreciativos com respeito aos ciganos.  

263. Apoiar a realização de estudos para a criação de cooperativas de trabalho para ciganos.  

264. Estimular e apoiar as municipalidades nas quais se identifica a presença de comunidades ciganas com 
vistas ao estabelecimento de áreas de acampamento dotadas de infraestrutura e condições necessárias.  

265. Sensibilizar as comunidades ciganas para a necessidade de realizar o registro de nascimento dos filhos, 
assim como apoiar medidas destinadas a garantir o direito ao registro de nascimento gratuito para as 
crianças ciganas.  

 

Pessoas Portadoras de Deficiência  

266. Apoiar as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, 
bem como dos conselhos estaduais e municipais.  

267. Instituir medidas que propiciem a remoção de barreiras arquitetônicas, ambientais, de transporte e de 
comunicação para garantir o acesso da pessoa portadora de deficiência aos serviços e áreas públicas e aos 
edifícios comerciais.  

268. Regulamentar a Lei nº 10.048/2000 de modo a assegurar a adoção de critérios de acessibilidade na 
produção de veículos destinados ao transporte coletivo.  

269. Observar os requisitos de acessibilidade nas concessões, delegações e permissões de serviços públicos.  

270. Formular plano nacional de ações integradas na área da deficiência, objetivando a definição de estratégias 
de integração das ações governamentais e não-governamentais, com vistas ao cumprimento do Decreto nº 
3298/99.  

271. Adotar medidas que possibilitem o acesso das pessoas portadoras de deficiência às informações 
veiculadas em todos os meios de comunicação.  

272. Estender a estados e municípios o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência – SICORDE.  

273. Apoiar programas de tratamentos alternativos à internação de pessoas portadoras de deficiência mental e 
portadores de condutas típicas - autismo.  

274. Apoiar programas de educação profissional para pessoas portadoras de deficiência.  

275. Apoiar o treinamento de policiais para lidar com portadores de deficiência mental, auditiva e condutas 
típicas - autismo.  

276. Adotar medidas legais e práticas para garantir o direito dos portadores de deficiência ao reingresso no 
mercado de trabalho, mediante adequada reabilitação profissional.  

277. Ampliar a participação de representantes dos portadores de deficiência na discussão de planos diretores 
das cidades.  



278. Desenvolver ações que assegurem a inclusão do quesito acessibilidade, de acordo com as especificações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos projetos de moradia financiados por 
programas habitacionais.  

279. Adotar políticas e programas para garantir o acesso e a locomoção das pessoas portadoras de deficiência, 
segundo as normas da ABNT.  

280. Garantir a qualidade dos produtos para portadores de deficiência adquiridos e distribuídos pelo Poder 
Público - órteses e próteses.  

281. Apoiar a inclusão de referências à acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência nas campanhas 
promovidas pelo Governo Federal e pelos governos estaduais e municipais.  

282. Promover a capacitação de agentes públicos, profissionais de saúde, lideranças comunitárias e membros 
de conselhos sobre questões relativas às pessoas portadoras de deficiência.  

 

Idosos  

283. Criar, fortalecer e descentralizar programas de assistência aos idosos, de acordo com a Lei nº 8.842/94, de 
forma a contribuir para sua integração à família e à sociedade e a incentivar o atendimento no seu próprio 
ambiente.  

284. Apoiar a instalação do Conselho Nacional do Idoso, a constituição de conselhos estaduais e municipais de 
defesa dos direitos dos idosos e a implementação de programas de proteção, com a participação de 
organizações não-governamentais.  

285. Estimular a fiscalização e o controle social dos centros de atendimento a idosos.  

286. Apoiar programas destinados à capacitação de cuidadores de idosos e de outros profissionais dedicados 
ao atendimento ao idoso.  

287. Promover a remoção de barreiras arquitetônicas, ambientais, de transporte e de comunicação para facilitar 
o acesso e a locomoção da pessoa idosa aos serviços e áreas públicas e aos edifícios comerciais.  

288. Adotar medidas para estimular o atendimento prioritário às pessoas idosas nas instituições públicas e 
privadas.  

289. Estimular a educação continuada e permanente de idosos e apoiar a implantação de programas ‘voluntário 
idoso’, como forma de valorizar e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar da 
comunidade.  

290. Apoiar programas de estímulo ao trabalho do idoso, inclusive por meio de cooperativas de produção e de 
serviços.  

291. Desenvolver programas de habitação adequados às necessidades das pessoas idosas, principalmente em 
áreas carentes.  

292. Estimular a adoção de medidas para que o documento de identidade seja aceito como comprovante de 
idade para a concessão do passe livre nos sistemas de transporte público.  

293. Estimular o combate à violência e à discriminação contra a pessoa idosa, inclusive por meio de ações de 
sensibilização e capacitação, estudos e levantamentos estatísticos que contribuam para prevenir a violação 
de seus direitos.  

294. Adotar medidas para assegurar a responsabilização de familiares pelo abandono de pessoas idosas.  

295. Incentivar a criação, nos estados e municípios, de serviços telefônicos de informação, orientação e 
recepção de denúncias (disque-idoso).  

 



Garantia do Direito à Educação  

296. Contribuir para a formulação de diretrizes e normas para a educação infantil de modo a garantir padrões 
básicos de atendimento em creches e pré-escolas.  

297. Contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas, além da construção 
de propostas educativas que respondam às necessidades das crianças e de seus familiares nas diferentes 
regiões do país.  

298. Promover um ensino fundado na tolerância, na paz e no respeito às diferenças, que contemple a 
diversidade cultural do país.  

299. Incentivar a associação estudantil em todos os níveis e a criação de conselhos escolares compostos por 
familiares, entidades, organizações não-governamentais e associações, para a fiscalização, avaliação e 
elaboração de programas e currículos escolares.  

300. Propor medidas destinadas a democratizar o processo de escolha dos dirigentes de escolas públicas, 
estaduais e municipais, com a participação das comunidades escolares e locais.  

301. Incrementar a qualidade do ensino, com intervenções em segmentos determinantes do sucesso escolar.  

302. Consolidar um sistema de avaliação dos resultados do ensino público e privado em todo o país.  

303. Assegurar o financiamento e a otimização do uso dos recursos públicos destinados à educação.  

304. Realizar periodicamente censos educacionais em parceria com as secretarias de educação dos estados e do 
Distrito Federal, com o objetivo de produzir dados estatístico-educacionais para subsidiar o planejamento 
e a gestão da educação nas esferas governamentais.  

305. Apoiar a popularização do uso do microcomputador e da internet, através da massificação dessa 
tecnologia e da realização de cursos de treinamento em comunidades carentes e em espaços públicos, 
especialmente nas escolas, bibliotecas e espaços comunitários.  

306. Garantir a universalização, a obrigatoriedade e a qualidade do ensino fundamental, estimulando a adoção 
da jornada escolar ampliada, a valorização do magistério e a participação da comunidade na gestão das 
escolas, e garantindo apoio ao transporte escolar.  

307. Promover a eqüidade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino 
fundamental, por meio da ampliação de programas de transferência direta de renda vinculada à educação 
(bolsa-escola) e de aceleração da aprendizagem.  

308. Garantir o suprimento de livros gratuitos e de qualidade às escolas públicas do ensino fundamental.  

309. Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos das escolas públicas e das escolas mantidas 
por entidades filantrópicas por meio do oferecimento de, no mínimo, uma refeição diária adequada, 
estimulando bons hábitos alimentares e procurando diminuir a evasão e a repetência.  

310. Promover a expansão do acesso ao ensino médio com eqüidade e adequar a oferta atual, de forma 
ordenada e atendendo a padrões básicos mínimos.  

311. Adotar uma concepção para o ensino médio que corrresponda às determinações da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB, assim como à demanda e às necessidades do país.  

312. Implementar a reforma curricular e assegurar a formação continuada de docentes e gestores de escolas de 
ensino médio.  

313. Equipar progressivamente as escolas de ensino médio com bibliotecas, laboratórios de informática e 
ciências e kit tecnológico para recepção da TV Escola.  

314. Estimular a melhoria dos processos de gestão dos sistemas educacionais nos estados e municípios.  

315. Promover a articulação e a complementaridade entre a educação profissional e o ensino médio.  



316. Criar cursos que garantam perspectiva de trabalho para os jovens, que facilitem seu acesso ao mercado e 
que atendam também aos profissionais já inseridos no mercado de trabalho.  

317. Estimular a educação continuada e permanente como forma de atualizar os conhecimentos de jovens e 
adultos, com base em competências requeridas para o exercício profissional.  

318. Apoiar a criação de mecanismos permanentes para fomentar a articulação entre escolas, trabalhadores e 
empresários, com vistas à definição e revisão das competências necessárias às diferentes áreas 
profissionais.  

319. Identificar oportunidades, estimular iniciativas, gerar alternativas e apoiar negociações que encaminhem o 
melhor atendimento educacional às pessoas com necessidades educativas especiais, de forma a garantir a 
sua integração escolar e social.  

320. Garantir a ampliação da oferta do ensino superior de modo a atender a demanda gerada pela expansão do 
ensino médio no país.  

321. Estabelecer políticas e mecanismos que possibilitem a oferta de cursos de graduação por meio de 
metodologias alternativas tais como a educação à distancia e a capacitação em serviço.  

322. Apoiar a criação, nas universidades, de cursos de extensão e especialização voltados para a proteção e 
promoção de direitos humanos.  

323. Propor a criação de ouvidorias nas universidades.  

324. Propor medidas destinadas à garantia e promoção da autonomia universitária.  

325. Reduzir o índice de analfabetismo da população brasileira, elevando a média do tempo de estudos e 
ampliando programas de alfabetização para jovens e adultos.  

326. Estabelecer mecanismos de promoção da eqüidade de acesso ao ensino superior, levando em 
consideração a necessidade de que o contingente de alunos universitários reflita a diversidade racial e 
cultural da sociedade brasileira.  

327. Assegurar aos quilombolas e povos indígenas uma educação escolar diferenciada, respeitando o seu 
universo sócio-cultural e lingüístico.  

328. Implantar a educação nos presídios seguindo as diretrizes da LDB.  

 

Garantia do Direito à Saúde, à Previdência e à Assistência Social  

329. Assegurar o princípio da universalização do acesso à saúde, fortalecendo o Sistema Único de Saúde – 
SUS, assegurando sua autonomia e democratização, bem como a sua consolidação em todos os estados e 
municípios brasileiros.  

330. Promover a humanização e a qualidade do atendimento do SUS, bem como a integralidade e a eqüidade 
de atenção à saúde da população.  

331. Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde a partir do fortalecimento da atenção básica, 
valendo-se, para tanto, da expansão e consolidação do Programa de Saúde da Família – PSF.  

332. Apoiar o fortalecimento de programas voltados para a assistência integral à saúde da mulher.  

333. Divulgar o conceito de direitos reprodutivos, com base nas plataformas do Cairo e de Pequim, 
desenvolvendo campanhas de pré-natal e parto humanizado, bem como implementando comitês de 
prevenção da mortalidade materna e da gravidez na adolescência.  

334. Implementar, em todos os municípios brasileiros, o Programa de Humanização do Parto e Nascimento, 
que visa a assegurar a realização de, pelo menos, seis consultas de pré-natal e de todos os exames, bem 
como a definição do serviço de saúde onde será realizado o parto.  



335. Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde para os 
casos previstos em lei.  

336. Desenvolver programas educativos sobre planejamento familiar, promovendo o acesso aos métodos 
anticoncepcionais no âmbito do SUS.  

337. Ampliar e fortalecer programas voltados para a assistência domiciliar terapêutica.  

338. Apoiar programas de atenção integral à saúde da criança e de incentivo ao aleitamento materno que visem 
à redução da morbimortalidade materna e de crianças de zero a cinco anos de idade.  

339. Criar o sistema de vigilância epidemiológica de acidentes e violência e implementar programas de 
prevenção à violência pública e doméstica, esclarecendo seus riscos para a saúde e as implicações 
judiciais da mesma.  

340. Assegurar a assistência adequada e oportuna às vítimas de acidentes e violência.  

341. Estimular e fortalecer a participação social no SUS, inclusive na identificação de prioridades na área da 
saúde.  

342. Promover o treinamento e a capacitação sistemática de agentes comunitários de saúde.  

343. Apoiar programas que tenham como objetivo prevenir e reduzir os riscos, acidentes e doenças 
relacionadas ao ambiente e ao processo de trabalho.  

344. Apoiar programas voltados para a proteção da saúde de profissionais do sexo.  

345. Garantir a assistência farmacêutica básica no âmbito do SUS.  

346. Garantir a vigilância sanitária de medicamentos, alimentos e outros produtos.  

347. Promover a produção de medicamentos genéricos e divulgar, junto à sociedade brasileira, o seu 
significado e custo.  

348. Ampliar e fortalecer os programas de assistência aos portadores de anemia falciforme.  

349. Assegurar o cumprimento da obrigatoriedade, no serviço público de saúde, da realização do teste de 
traços falcêmicos e da anemia falciforme em recém-nascidos.  

350. Garantir o acesso aos exames diagnósticos e à terapêutica de anormalidades no metabolismo.  

351. Intensificar as ações destinadas a eliminar a hanseníase como problema de saúde pública no país, visando 
a garantir o diagnóstico precoce e o tratamento dos portadores, bem como a promover medidas destinadas 
a combater o preconceito contra a doença.  

352. Intensificar as ações destinadas a controlar a tuberculose no país, visando a garantir o diagnóstico precoce 
e o tratamento dos portadores, bem como a promover medidas destinadas a combater o preconceito contra 
a doença.  

353. Garantir a atenção integral à saúde dos idosos, promovendo o acesso aos medicamentos específicos no 
âmbito do SUS.  

354. Garantir a atenção integral à saúde dos adolescentes, levando em conta as necessidades específicas desse 
segmento populacional.  

355. Garantir a atenção integral à saúde dos povos indígenas, levando em consideração as suas necessidades 
específicas.  

356. Promover o controle dos fundos de pensão e dos planos privados de saúde, divulgando amplamente os 
direitos dos pacientes e seus mecanismos de efetivação.  

357. Criar o sistema de vigilância epidemiológica da saúde do trabalhador.  



358. Implementar política nacional de saúde para o sistema penitenciário em conformidade com os princípios 
do SUS.  

359. Apoiar ações destinadas a garantir à mulher presidiária assistência pré-natal, assistência integral à saúde, 
assim como o direito a permanecer com seus filhos no período durante o prazo estabelecido em lei.  

360. Fortalecer a integração de ações entre o Ministério Público, o Ministério da Saúde, a Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, bem como organizações da sociedade civil.  

361. Acelerar a implementação de medidas destinadas a desburocratizar os serviços do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS para a concessão de aposentadorias e benefícios.  

362. Implementar programa de remuneração para mães não amparadas pela seguridade.  

363. Estudar a possibilidade de introdução de recorte racial na concessão dos benefícios continuados de 
assistência social.  

364. Estimular a adesão do trabalhador urbano e rural ao regime geral de previdência social.  

365. Implementar mecanismos de controle social da previdência social.  

 

Saúde Mental  

366. Apoiar a divulgação e a aplicação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, com vistas à desconstrução do 
aparato manicomial sob a perspectiva da reorientação do modelo de atenção em saúde mental.  

367. Estabelecer mecanismos de normatização e acompanhamento das ações das secretarias de justiça e 
cidadania nos estados, no que diz respeito ao funcionamento dos hospitais de custódia e tratamento 
psiquiátrico.  

368. Promover esforço intersetorial em favor da substituição do modelo de atenção dos hospitais de custódia e 
tratamento por tratamento referenciado na rede SUS.  

369. Promover debates sobre a inimputabilidade penal das pessoas acometidas por transtornos psíquicos.  

370. Criar programas de atendimento às pessoas portadoras de doenças mentais, apoiando tratamentos 
alternativos à internação, de forma a conferir prioridade a modelos de atendimento psicossocial, com a 
eliminação progressiva dos manicômios.  

371. Criar uma política de atenção integral às vítimas de sofrimento psíquico na área da saúde mental, 
assegurando o cumprimento da carta de direitos dos usuários de saúde mental e o monitoramento dos 
hospitais psiquiátricos.  

 

Dependência Química  

372. Promover campanhas nacionais de prevenção do alcoolismo e do uso de drogas que geram dependência 
química, incentivando estudos, pesquisas e programas para limitar a incidência e o impacto do consumo 
de drogas ilícitas.  

373. Propor o tratamento dos dependentes de drogas sob o enfoque de saúde pública.  

374. Apoiar ações para implementação do Programa de Ação Nacional Antidrogas – PANAD.  

375. Apoiar programas de assistência e orientação para usuários de drogas, em substituição ao indiciamento 
em inquérito policial e processo judicial.  

 



HIV/AIDS  

376. Apoiar a participação dos portadores de doenças sexualmente transmissíveis – DST e de pessoas com 
HIV/AIDS e suas organizações na formulação e implementação de políticas e programas de combate e 
prevenção das DST e do HIV/AIDS.  

377. Incentivar campanhas de informação sobre DST e HIV/AIDS, visando a esclarecer a população sobre os 
comportamentos que facilitem ou dificultem a sua transmissão.  

378. Apoiar a melhoria da qualidade do tratamento e assistência das pessoas com HIV/AIDS, incluindo a 
ampliação da acessibilidade e a redução de custos.  

379. Assegurar atenção às especificidades e diversidade cultural das populações, as questões de gênero, raça e 
orientação sexual nas políticas e programas de combate e prevenção das DST e HIV/AIDS, nas 
campanhas de informação e nas ações de tratamento e assistência.  

380. Incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre DST e HIV/AIDS nas diversas áreas do 
conhecimento, atentando para princípios éticos de pesquisa.  

 

Garantia do Direito ao Trabalho  

381. Assegurar e preservar os direitos do trabalhador previstos na legislação nacional e internacional.  

382. Promover políticas destinadas ao primeiro emprego, incorporando questões de gênero e raça, e criar um 
banco de dados, com ampla divulgação, voltado para o público juvenil que busca o primeiro emprego.  

383. Apoiar, promover e fortalecer programas de economia solidária, a exemplo das políticas de microcrédito, 
ampliando o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e para a população de baixa renda.  

384. Diagnosticar e monitorar o processo de implementação das cooperativas de trabalho, com ênfase na 
observância dos direitos trabalhistas.  

385. Estimular programas de voluntariado em instituições públicas e privadas como forma de promoção dos 
direitos humanos.  

386. Organizar banco de dados com indicadores sociais, que traduzam as condições de emprego, subemprego e 
desemprego, sob a perspectiva de gênero e raça.  

387. Assegurar o desenvolvimento de programas de qualificação e requalificação profissional compatíveis com 
as demandas do mercado de trabalho.  

388. Fortalecer a política de concessão do seguro-desemprego.  

389. Estimular a adoção de políticas de ação afirmativa no serviço público e no setor privado, com vistas a 
estimular maior participação dos grupos vulneráveis no mercado de trabalho.  

390. Zelar pela implementação da legislação que promove a igualdade no mercado de trabalho, sem 
discriminação de idade, raça, sexo, orientação sexual, credo, convicções filosóficas, condição social e 
estado sorológico, levando em consideração as pessoas com necessidades especiais, tipificando tal 
discriminação e definindo as penas aplicáveis.  

391. Dar continuidade á implementação da Convenção nº 111 da OIT, que trata da discriminação nos locais de 
trabalho, e fortalecer a rede de Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Combate à 
Discriminação no Emprego e na Profissão, instalados nas Delegacias e Subdelegacias Regionais do 
Trabalho.  

392. Reforçar e ampliar os mecanismos de fiscalização das condições de trabalho e de tratamento dos(as) 
trabalhadores(as) e empregados(as) domésticos(as), assim como rever regulamentos discriminatórios a 
exemplo da proibição do uso de entradas e elevadores sociais.  

393. Criar um programa de atenção especial aos direitos do trabalhador rural.  



394. Apurar denúncias de desrespeito aos direitos dos trabalhadores, em especial aos assalariados rurais.  

395. Ampliar programas de erradicação do trabalho infantil, com vistas a uma ação particularmente voltada 
para crianças de área urbana em situação de risco, priorizando a repressão a atividades ilegais que 
utilizam crianças e adolescentes, tais como a exploração sexual e prostituição infantis e o tráfico de 
drogas.  

396. Fortalecer as ações do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.  

397. Dar continuidade à implementação das Convenções nº 29 e 105 da OIT, que tratam do trabalho forçado.  

398. Apoiar a aprovação da proposta de emenda constitucional que altera o Artigo nº 243 da Constituição 
Federal, incluindo entre as hipóteses de expropriação de terras, além do cultivo de plantas psicotrópicas, a 
ocorrência de trabalho forçado.  

399. Apoiar a reestruturação do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado – GERTRAF, vinculado 
ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, assegurando a maior participação de entidades da 
sociedade civil em sua composição.  

400. Fortalecer a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego com 
vistas à erradicação do trabalho forçado.  

401. Criar, nas organizações policiais, divisões especializadas na repressão ao trabalho forçado, com atenção 
especial para as crianças, adolescentes, estrangeiros e migrantes brasileiros.  

402. Criar e capacitar, no âmbito do Departamento da Polícia Federal, grupo especializado na repressão do 
trabalho forçado para apoio consistente às ações da fiscalização móvel do MTE.  

403. Promover campanhas de sensibilização sobre o trabalho forçado e degradante e as formas 
contemporâneas de escravidão nos estados onde ocorre trabalho forçado e nos pólos de aliciamento de 
trabalhadores.  

404. Sensibilizar juízes federais para a necessidade de manter no âmbito federal a competência para julgar 
crimes de trabalho forçado.  

405. Estudar a possibilidade de aumentar os valores das multas impostas aos responsáveis pela exploração de 
trabalho forçado.  

406. Propor nova redação para o artigo 149 do Código Penal, de modo a tipificar de forma mais precisa o 
crime de submeter alguém à condição análoga a de escravo.  

407. Apoiar programas voltados para o reaparelhamento dos estabelecimentos penais, com vistas a 
proporcionar oportunidades de trabalho aos presos.  

 

Acesso a Terra  

408. Promover a segurança da posse, compreendendo a urbanização de áreas informalmente ocupadas e a 
regularização de loteamentos populares, assim como a revisão dos instrumentos legais que disciplinam a 
posse da terra, como a lei que regula os registros públicos (Lei 6.015/73) e a lei federal de parcelamento 
do solo urbano (Lei 6.766/79).  

409. Promover a igualdade de acesso a terra, por meio do desenvolvimento de uma política fundiária urbana 
que considere a função social da terra como base de apoio para a implementação de políticas 
habitacionais.  

410. Implementar a regularização fundiária, o reassentamento e a reforma agrária, respeitando os direitos à 
moradia adequada e acessível, à demarcação de áreas indígenas e à titulação das terras de remanescentes 
de quilombos.  



411. Criar e apoiar políticas e programas de ação integrados para o assentamento de trabalhadores sem terra, 
com infraestrutura adequada para a produção agrícola, agroindústria e incentivo a outras atividades 
econômicas compatíveis com a defesa do meio ambiente.  

412. Promover a agricultura familiar e modelos de agricultura sustentável, na perspectiva da distribuição da 
riqueza e do combate à fome.  

413. Fortalecer políticas de incentivo à agricultura familiar, em particular nos assentamentos de reforma 
agrária, transformando-os em base provedora de segurança alimentar local e sustentável.  

414. Adotar medidas destinadas a coibir práticas de violência contra movimentos sociais que lutam pelo acesso 
a terra.  

415. Apoiar a aprovação de projeto de lei que propõe que a concessão de medida liminar de reintegração de 
posse seja condicionada à comprovação da função social da propriedade, tornando obrigatória a 
intervenção do Ministério Público em todas as fases processuais de litígios envolvendo a posse da terra 
urbana e rural.  

416. Promover ações integradas entre o INCRA, as secretarias de justiça, as secretarias de segurança pública, 
os Ministérios Públicos e o Poder Judiciário, para evitar a realização de despejos forçados de 
trabalhadores rurais, conforme a Resolução n.º 1993/77 da Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas, garantindo o prévio reassentamento das famílias desalojadas.  

417. Priorizar a regularização fundiária de áreas ocupadas, implantando um padrão mínimo de urbanização, de 
equipamentos e serviços públicos nos empreendimentos habitacionais e na regularização de áreas 
ocupadas.  

 

Garantia do Direito à Moradia  

418. Promover a moradia adequada, incluindo aspectos de habitabilidade, salubridade, condições ambientais, 
espaço, privacidade, segurança, durabilidade, abastecimento de água, esgoto sanitário, disposição de 
resíduos sólidos e acessibilidade em relação a emprego e aos equipamentos urbanos, por meio da criação, 
manutenção e integração de programas e ações voltadas para a habitação, saneamento básico e 
infraestrutura urbana.  

419. Garantir o respeito aos direitos humanos e a disponibilidade de alternativas apropriadas para a realocação 
de pessoas removidas de habitações ou áreas cujas características impeçam a permanência de seus 
ocupantes.  

420. Assegurar ampla difusão e compreensão do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) que regulamenta os 
artigos 182 e 183 da Constituição Federal.  

421. Promover a igualdade de acesso ao crédito, por meio da estruturação de uma política de subsídios de 
origem fiscal que possa mesclar recursos onerosos e não onerosos, potencializando o alcance social dos 
programas e ações de governo, especialmente para populações de baixa renda.  

422. Apoiar a regulamentação do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH.  

423. Apoiar o estabelecimento de marcos regulatórios para os setores responsáveis pela universalização do 
acesso aos serviços básicos, assim entendidos como abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
coleta/destinação/tratamento de resíduos sólidos – lixo – e energia elétrica, buscando identificar novos 
modelos de gestão.  

424. Incentivar a participação da sociedade na elaboração, execução e acompanhamento de programas de 
habitação popular.  

425. Apoiar o reconhecimento da mulher como chefe de família nos programas habitacionais.  

426. Apoiar a criação de juizados especiais para o julgamento de ações que envolvam despejos, ações de 
reintegração de posse e demais ações relativas ao direito à moradia.  



427. Apoiar políticas destinadas à urbanização das áreas de moradia ocupadas por populações de baixa renda, 
tais como favelas, loteamentos e assentamentos.  

428. Manter cadastro atualizado de terras e imóveis ociosos, públicos e privados, garantindo acesso 
democrático às informações e progressividade fiscal, onerando imóveis vazios, latifúndios urbanos e 
áreas sub-utilizadas, particularmente aquelas servidas por infra-estrutura.  

429. Criar, manter e apoiar programas de proteção e assistência a moradores de rua, incluindo abrigo, 
orientação educacional e qualificação profissional.  

 

Garantia do Direto a um Meio Ambiente Saudável  

430. Divulgar e promover a concepção de que o direito a um meio ambiente saudável constitui um direito 
humano.  

431. Vincular toda e qualquer política de desenvolvimento à sustentabilidade ecológica.  

432. Fortalecer os órgãos de fiscalização ambiental, combinando um trabalho preventivo e punitivo, mediante 
articulação e coordenação entre as três esferas de governo.  

433. Promover a educação ambiental, integrando-a no sistema educacional, em todos os níveis de ensino.  

434. Desenvolver programas de formação e qualificação de profissionais com interesse na proteção ambiental, 
capacitando agentes de cidadania para a questão ambiental.  

435. Apoiar a criação e o funcionamento dos conselhos municipais e estaduais de proteção ambiental.  

436. Propor a revisão dos valores das multas relativas a danos ambientais.  

437. Assegurar a preservação do patrimônio natural, a proteção de espécies ameaçadas e da biodiversidade e a 
promoção do desenvolvimento sustentável, aliados a uma política de combate à biopirataria e de proteção 
ao patrimônio genético.  

438. Apoiar programas destinados a ampliar o acesso e a utilização de recursos hídricos, bem como os serviços 
de tratamento da água.  

439. Apoiar programas de saneamento básico, visando à qualidade de vida dos cidadãos e à redução dos 
impactos ambientais, incluindo programa de educação sanitária, com foco na prevenção de doenças e no 
uso racional dos recursos naturais.  

440. Desenvolver políticas públicas para a proteção das populações vitimadas por desastres ecológicos, 
incluindo programas voltados especificamente para minorias e grupos sociais em áreas de risco ou 
submetidos a impactos ambientais.  

441. Promover formas de evitar o desperdício dos recursos naturais, incentivando sua reutilização e reciclagem 
e promover a educação para o uso seletivo do lixo.  

442. Fortalecer o controle público das águas e desenvolver programas de revitalização de rios, mangues e 
praias, implementando comitês ou conselhos de bacias e sub-bacias, com a participação de representantes 
da sociedade civil.  

 

Garantia do Direito à Alimentação  

443. Divulgar e promover a concepção de que o direito à alimentação constitui um direito humano.  

444. Apoiar a instalação do Conselho Nacional do Direito à Alimentação – CNDAL no âmbito da Secretaria 
de Estado dos Direitos Humanos.  

445. Apoiar programas que tenham como objetivo o estímulo ao aleitamento materno.  



446. Promover a ampliação de programas de transferência direta de renda vinculada à alimentação destinados 
a crianças de seis meses a seis anos de idade, bem como a gestantes e nutrizes em risco nutricional.  

447. Erradicar a desnutrição infantil por meio de medidas de alimentação associadas a ações básicas de saúde.  

448. Ampliar o sistema de vigilância alimentar e nutricional e promover ações educativas voltadas à adoção de 
hábitos de alimentação saudáveis.  

449. Ampliar o abastecimento alimentar, quantitativa e qualitativamente, com maior autonomia e 
fortalecimento da economia local, associada a programas de capacitação, geração de ocupações 
produtivas e aumento da renda familiar.  

450. Melhorar o acesso da população urbana e rural a uma alimentação de qualidade, com ampla disseminação 
de informações sobre práticas alimentares e estilos de vida saudáveis.  

451. Criar e implementar programas de segurança alimentar permanentes para as famílias carentes, 
fiscalizados e coordenados por associações de bairros em todos os estados.  

452. Criar e difundir programas de educação alimentar que visem a um melhor aproveitamento dos recursos 
alimentares, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade alimentar.  

453. Propor medidas destinadas a reduzir a carga tributária sobre produtos alimentares essenciais.  

454. Propor medidas proibindo a incineração de alimentos estocados para fins de manutenção de preços, com 
previsão de destinação dos estoques não utilizados para alimentação de famílias carentes.  

455. Fomentar pesquisas que promovam ganhos de produtividade nas várias culturas, com vistas a criar 
estoques reguladores que assegurem alimentos a todos os cidadãos, particularmente aos mais pobres.  

456. Incentivar o desenvolvimento de programas de horta comunitária.  

457. Desenvolver estudos científicos sobre plantio, compra e efeitos dos alimentos transgênicos e seu impacto 
sobre a saúde humana.  

458. Promover a agricultura familiar e um modelo de agricultura sustentável, na perspectiva da distribuição da 
riqueza e do combate à fome.  

 

Garantia do Direito à Cultura e ao Lazer  

459. Divulgar e promover a concepção de que o direito à cultura e ao lazer constitui um direito humano.  

460. Garantir a expressão das identidades locais e regionais, considerando a diversidade étnica e cultural do 
país, através de políticas públicas de apoio e estímulo à sua preservação.  

461. Fomentar as manifestações populares, as artes plásticas, a dança, a música, a literatura e o teatro, com 
especial atenção ao folclore, mediante a preservação de grupos tradicionais.  

462. Garantir a proteção, preservação, restauração, recuperação e acesso aos bens tombados, conjuntos 
urbanísticos, monumentos culturais e naturais, edificações, sítios arqueológicos, peças de museus, 
bibliotecas e arquivos em todo o país.  

463. Fortalecer as leis de incentivo à cultura, garantindo o acesso da população aos bens e serviços culturais.  

464. Concentrar em áreas com altas taxas de violência os programas de incentivo a atividades esportivas, 
culturais e de lazer, voltados preferencialmente ao público jovem e à população em situação de risco, 
buscando o envolvimento das respectivas comunidades e das confederações, clubes, atletas e artistas na 
gestão e divulgação desses programas.  

465. Apoiar a criação de espaços públicos adaptados para a prática de esportes, lazer e manifestações culturais.  

466. Estimular a abertura de escolas nos finais de semana para atividades de lazer comunitário.  



467. Apoiar programas de revalorização e criação de casas de cultura, bibliotecas e arquivos públicos.  

468. Apoiar a implementação do programa ‘Rota dos Escravos’, que prevê a recuperação, compilação e 
tratamento de arquivos históricos (fontes primárias) relativos ao tráfico de escravos, e o tratamento 
informatizado deste material, com a constituição de um banco de dados sobre o assunto.  

 

Educação, Conscientização e Mobilização  

469. Apoiar a ampliação de programas voltados para jovens de 15 a 18 anos, que possibilitem o acesso à 
complementação educacional, qualificação profissional, capacitação em direitos humanos e participação 
comunitária, a exemplo dos Programas "Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano" e "Serviço 
Civil Voluntário".  

470. Fortalecer iniciativas de capacitação de lideranças comunitárias em meios adequados de gestão, bem 
como estimular a formação de novas lideranças.  

471. Fortalecer programas de educação em direitos humanos nas escolas de ensino fundamental e médio, com 
base na utilização dos ‘temas transversais’ estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCNs.  

472. Apoiar programas de ensino e de pesquisa que tenham como tema central a educação em direitos 
humanos.  

473. Incentivar campanhas nacionais sobre a importância do respeito aos direitos humanos.  

474. Atribuir, anualmente, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e incentivar a criação de bolsas e outras 
distinções periódicas para entidades e personalidades que se tenham destacado na defesa dos direitos 
humanos.  

475. Incentivar a criação de canais de acesso direto da população a informações e meios de proteção aos 
direitos humanos, como linhas telefônicas especiais.  

476. Apoiar programas de formação, educação e treinamento em direitos humanos para profissionais de 
direito, policiais, agentes penitenciários e lideranças sindicais, associativas e comunitárias.  

477. Apoiar a criação de cursos de direitos humanos nas escolas da Magistratura e do Ministério Público.  

478. Apoiar a realização de fóruns, seminários e workshops na área de direitos humanos.  

479. Apoiar a estruturação da Rede Nacional de Direitos Humanos - http://www.rndh.gov.br, a criação de 
bancos de dados com informações relativas a entidades, representantes políticos, empresas, sindicatos, 
igrejas, escolas e associações comprometidos com a proteção e promoção dos direitos humanos, em nível 
nacional, e a divulgação de informações sobre direitos humanos por meio da internet.  

480. Divulgar, por meio da realização de campanhas publicitárias em todos os meios de comunicação, as leis 
federais, estaduais e municipais de proteção dos direitos humanos, os órgãos e instituições responsáveis 
pela sua garantia, bem como os programas governamentais destinados a sua promoção.  

481. Apoiar a criação de núcleos descentralizados de divulgação, promoção e proteção dos direitos humanos 
nos órgãos públicos responsáveis pela aplicação da lei.  

482. Elaborar cartilha ou manual que contenha informações básicas sobre os direitos humanos em linguagem 
popular e uma relação de organizações governamentais e não governamentais que desenvolvam 
atividades de proteção e promoção destes direitos.  

483. Promover programas de formação e qualificação de agentes comunitários de justiça e de direitos 
humanos, assim como programas de qualificação dos membros de conselhos municipais, estaduais e 
federais de direitos humanos.  



484. Promover a articulação dos cursos regulares e dos cursos de extensão das universidades públicas e 
privadas, faculdades e outras instituições de ensino superior, em torno da promoção e proteção dos 
direitos humanos.  

485. Ampliar o número de cursos superiores de direitos humanos e de temas conexos.  

486. Constituir um banco de dados com informações sobre cursos, teses, profissionais e atividades acadêmicas 
voltadas para a promoção e proteção dos direitos humanos no âmbito das universidades públicas e 
privadas, faculdades e outras instituições de ensino superior.  

487. Elaborar um calendário nacional de direitos humanos, com a identificação de datas e eventos relevantes.  

 

Inserção nos Sistemas Internacionais de Proteção  

488. Adotar medidas legislativas e administrativas que permitam o cumprimento pelo Brasil dos 
compromissos assumidos em pactos e convenções internacionais de direitos humanos, bem como das 
sentenças e decisões dos órgãos dos sistemas universal (ONU) e regional (OEA) de promoção e proteção 
dos direitos humanos.  

489. Fortalecer a cooperação com os órgãos de supervisão dos pactos e convenções internacionais de direitos 
humanos, os mecanismos da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e o sistema regional de 
proteção (Comissão, Corte e Instituto Interamericanos de Direitos Humanos).  

490. Promover acordos de solução amistosa, negociados sob a égide da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, para reparar violações graves de direitos humanos que envolvam responsabilidade da União ou 
das unidades da Federação, por ação ou omissão de agentes públicos.  

491. Dar continuidade à política de adesão a tratados internacionais para proteção e promoção dos direitos 
humanos, através da ratificação e implementação desses instrumentos.  

492. Dar publicidade e divulgação aos textos dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos dos 
quais o Brasil é parte, assim como das declarações, plataformas e programas de ação das conferências 
mundiais sobre meio ambiente e desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992); direitos humanos (Viena, 
1993); desenvolvimento social (Copenhague, 1994); população e desenvolvimento (Cairo, 1994); mulher 
(Pequim, 1995); assentamentos humanos (Istambul, 1996) e combate ao racismo (Durban, 2001).  

493. Implementar as Convenções da Organização Internacional do trabalho – OIT ratificadas pelo Brasil, 
assim como a Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, especialmente no que 
diz respeito à liberdade de associação, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, erradicação do 
trabalho infantil e eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho e ocupação.  

494. Apoiar a implementação do Protocolo das Nações Unidas contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de 
Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições, no âmbito da Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Transnacional Organizado.  

495. Ratificar a Convenção nº 169, sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, adotada pela 
OIT em 1989.  

496. Ratificar a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos dos Migrantes e de seus Familiares, 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1990.  

497. Ratificar a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, adotada pela 
Assembléia Geral da OEA em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994.  

498. Apoiar a criação de um sistema hemisférico de divulgação dos princípios e ações de proteção à cidadania 
e aos direitos humanos.  

499. Propugnar pela criação de um Fórum de Direitos Humanos no Mercosul.  

500. Incorporar, na pauta dos processos de integração econômica regional, a temática dos direitos humanos.  



501. Instalar a comissão interministerial encarregada de coordenar a elaboração dos relatórios periódicos sobre 
a implementação de convenções e tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, assim como 
promover cursos de capacitação para os servidores públicos encarregados da elaboração desses relatórios.  

502. Promover o intercâmbio internacional de experiências em matéria de proteção e promoção dos direitos 
humanos.  

503. Estimular a cooperação internacional na área da educação e treinamento de forças policiais e capacitação 
de operadores do direito.  

504. Apoiar a capacitação em direitos humanos de integrantes das forças armadas que participem de operações 
de paz da Organização das Nações Unidas.  

505. Apoiar a elaboração de protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos, ou 
Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1984.  

506. Apoiar o processo de elaboração das Declarações sobre os Direitos dos Povos Indígenas no âmbito da 
ONU e da OEA.  

507. Incentivar a ratificação dos instrumentos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos 
pelos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas.  

508. Realizar levantamento e estudo da situação dos presos brasileiros no exterior.  

509. Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher.  

510. Promover a capacitação dos agentes públicos para atuação nos foros internacionais de direitos humanos.  

511. Apoiar o processo de elaboração do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU.  

512. Instaurar e apoiar o funcionamento da comissão de peritos encarregada de propor mudanças na legislação 
interna que permitam a ratificação, pelo Brasil, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional – Estatuto de 
Roma.  

 

Implementação e Monitoramento  

513. Atribuir à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos – SEDH a responsabilidade pela coordenação da 
implementação, monitoramento e atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos.  

514. Atribuir à SEDH a responsabilidade pela elaboração de planos de ação anuais para a implementação e 
monitoramento do PNDH, com a definição de prazos, metas, responsáveis e orçamento para as ações.  

515. Atribuir à SEDH a responsabilidade de coletar, sistematizar e disponibilizar informações sobre a situação 
dos direitos humanos no país e apresentar relatórios anuais sobre a implementação do PNDH.  

516. Criar um sistema de concessão de incentivos por parte do Governo Federal aos governos estaduais e 
municipais que implementem medidas que contribuam para a consecução das ações previstas no PNDH, e 
que elaborem relatórios periódicos sobre a situação dos direitos humanos.  

517. Elaborar indicadores para o monitoramento da implementação do Programa Nacional de Direitos 
Humanos.  

518. Acompanhar a execução de programas governamentais e fundos públicos que tenham relação direta com 
a implementação do PNDH.  

519. Promover ampla divulgação do PNDH em todo o território nacional.  

 



POSFÁCIO  

Para a atualização do Programa de Direitos Humanos, foram realizados seminários regionais desde o final de 
1999, em São Paulo, Brasília, Amapá, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. 
Os seminários foram realizados pelo Núcleo de Estudos da Violência – NEV/USP em parceria com órgãos 
governamentais e organizações não-governamentais.  

Os seminários destinaram-se a levantar propostas, junto à sociedade civil organizada, com vistas à atualização do 
PNDH no que se refere aos direitos civis e políticos e à inclusão dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
Para tanto, os seminários tiveram a seguinte dinâmica: em primeiro lugar, foi estabelecida mesa de trabalho com 
especialistas em direitos econômicos, sociais e culturais que proporcionaram elementos para reflexão e 
elaboração de propostas de cunho geral e específico. As mesas de trabalho procuraram contextualizar os debates 
e disponibilizar informações relativas ao mapeamento dos dados para a exigibilidade desses direitos no plano 
nacional e internacional, além de contar com a presença de convidados que procuraram suscitar reflexões sobre a 
atualização do PNDH no tocante aos direitos civis e políticos.  

Em razão da dificuldade de deslocamento de representantes da sociedade civil dos estados vizinhos, e 
procurando garantir que os seminários tivessem uma representatividade regional e não se restringissem a uma 
reflexão meramente estadual, o NEV/USP e parceiros privilegiaram o convite a especialistas que pudessem 
proporcionar um maior conhecimento das necessidades e das expectativas referentes à proteção dos direitos 
humanos em toda a região coberta pelos seminários.  

A elaboração de propostas com relação aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais deu-se 
através da distribuição dos representantes da sociedade civil em dois grupos e, posteriormente, em grupos de 
trabalhos temáticos (saúde, educação, criança e adolescente, discriminação, etc.). Em praticamente todos os 
grupos temáticos, paralelamente à apresentação de propostas específicas, foram sugeridas novas formas de 
monitoramento do PNDH no seu conjunto, propostas referentes aos prazos de realização das metas, à forma de 
redação do próprio programa e à inclusão de novos temas.  

Ao final dos trabalhos dos grupos foram feitas sessões plenárias para a leitura e discussão das propostas 
elaboradas. O NEV/USP e parceiros disponibilizaram endereços, e-mails, fax e telefones para o envio posterior 
de propostas.  

Segue, abaixo, sumário de cada um dos seminários realizados.  

 

SÃO PAULO  

Data: 01 a 04 de dezembro de 1999  

 

Parceiros na Organização:  

 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo  

Movimento Nacional de Direitos Humanos/Regional Sul  

Comissão de Justiça e Paz de São Paulo  

Local: Pontifícia Universidade Católica, PUC/SP (auditório da sala 239),  

O Seminário 1º Encontro Brasileiro de Direitos Humanos: Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

 

01 de Dezembro  

Painel: Globalização, Econômica, Política Neoliberais e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

Expositores:  

Prof. Dr. Celso Lafer – Professor Titular da Faculdade de Direito da USP  

Prof. Dr. Paulo Sergio Pinheiro – Coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP  



Dr. Plínio de Arruda Sampaio – Conselheiro da Associação Brasileira de Reforma Agrária  

Coordenador de Mesa:  

Dr. Marcio Soleto Felippe – Procurador Geral do Estado  

Painel: A Violação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Impacto no Exercício dos Direitos Civis e 
Políticos.  

Expositores:  

Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari – Professor Titular da Faculdade de Direito da USP  

Profª. Dra. Maria Victoria Benevides – Professora Titular da Faculdade de Educação da USP  

Prof. Dr. Dalmo Sérgio Cortella – Professor do Departamento de Tecnologia da PUC/SP  

Coordenador de Mesa:  

Dr. Antonio Funari Filho – Presidente da comissão Justiça e Paz  

Grupos de Trabalho:  

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pobreza e Políticas Sociais  

Moradia Educação e Saúde: Papel do Estado  

Globalização Econômica, Políticas Neoliberais e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

Violação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Impacto no Exercício dos Direitos Civis e Políticos  

O Iluminismo e seu Impacto no Conceito de Direitos Humanos.  

 

Dia 02 de Dezembro  

Painel: Proteção, Promoção e Violação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: A Responsabilidade dos 
Estados no Direito Interno e no Direito Internacional  

Ana Amélia e Silva – Professora do Departamento de Sociologia PUC/SP  

Fábio Konder Comparato – Professor Titular da Faculdade de Direito da USP  

Gilmar Mauro – Coordenador Nacional do MST  

Coordenador de Mesa:  

Sérgio Adorno – Pesquisador Associado do Núcleo de Estudos da Violência da USP  

 

Dia 03 de Dezembro  

Painel: Direito ao Trabalho e ao Desemprego  

Cristina Bruschini – Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas  

Eduardo Suplicy – Senador da República  

Paulo Singer – Professor Titular da Faculdade de Economia da USP  

Coordenador de Mesa:  

João Laerte Pacheco – Movimento Nacional de Direitos Humanos  

Painel: Reforma Agrária e Função Social da Propriedade  

Francisco Graziano – Deputado Federal  

Rui Portanova – Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul  

 

Coordenador de Mesa:  

Padre João Edenio dos Reis Valle – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

 



BRASÍLIA  

 

V Conferência Nacional de Direitos Humanos  

 

Data: 24 e 25 de maio de 2000  

Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados  

Em 24/05, foram convidados para o Painel “Faces da Violência e Caminhos para a Paz”:  

Deputado Marcos Rolim, Comissão de Direitos Humanos  

João Moreira Sales, cineasta  

Nancy Cárdia, Núcleo de Estudos da Violência – USP  

Rubem Cesar Fernandes, Movimento Viva Rio  

 

Em 25/05, foram convidados para o Painel “Apresentação do Relatório do Pacto Internacional dos DESC”:  

Ver. Romeu Olmar Kilch, Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH  

Luciano Mariz Maia, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão  

Painel: “Estratégias para a Paz: Políticas Públicas de Combate à Violência” foram convidados:  

Jurista Oscar Vilhena, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Preservação do Delito e Tratamento 
do Delinqüente.  

Professor Sérgio Adorno, Núcleo de Estudos da Violência – USP  

Mesa de Trabalho:  

Atualização do PNDH, Programas Estaduais e Municipais de Direitos Humanos  

 

Expositores:  

Deputados Pedro Wilson, Comissão de Educação e CDH da Câmara dos Deputados  

Professor Fernando Salles, Núcleo de Estudos da Violência – USP  

Coordenador: Oscar Gatica, MNDH  

 

AMAPÁ – MACAPÁ  

 

Data: 19 e 20 de julho de 2000  

Local: Centro de Convenções  

ORGANIZAÇÃO NACIONAL  

Universidade de São Paulo, USP  

Núcleo de Estudos da Violência, NEV  

ORGANIZAÇÃO LOCAL  

Governo do Estado do Amapá  

 

PROGRAMAÇÃO  

19/07 às 15:30hs – Sessão de Abertura  

Prof. Paulo Sérgio Pinheiro – Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo  

Dr. João Alberto Capibaribe – Governo do Estado do Amapá  

19/07 às 16:30hs – Painel: O Programa Nacional de Direitos Humanos e os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais  



Dr. João Alberto Capibaribe – Governo do Estado do Amapá  

Dra. Vera Lúcia Marques Tavares – Sociedade Paranaense de Defesa dos Direitos Humanos  

Dr. Paulo Daniel Moraes – Conselho Indigenista Missionário  

Deputada Janete Maria Goes Capibaribe – Deputada Estadual e Secretária de Indústria Comércio e Mineração do 
Estado do Amapá  

20/07 às 9:00hs – Grupos de Trabalho para a elaboração de propostas de atualização do PNDH:  

Direitos Civis e Políticos  

Direitos Sociais e Econômicos  

 

SALVADOR  

 

Data: 22 de julho de 2000  

Local: Câmara dos Dirigentes e Lojista (CDL), localizada à rua Carlos Gomes, 1063 – 7º andar.  

ORGANIZAÇÃO NACIONAL  

Universidade de São Paulo, USP  

Núcleo de Estudos da Violência, NEV  

ORGANIZAÇÃO LOCAL  

Universidade Estadual da Bahia  

Fundação e Administração e Pesquisas Econômicas e Sociais  

Ministério Público Estadual  

Fundação Escola do Ministério Público  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

09hs – Sessão de Abertura  

Dra. Flávia Piovesan – Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo  

Profª. Ivete Alves do Sacramento – Universidade do Estado da Bahia  

Edinaldo César Santos – Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social  

Dr. Fernando Steigeir Tourinho de Sá – Ministério Público Estadual  

Dra. Nagila Maria Sales Brito – Fundação Escola do Ministério Público  

10hs – Painel: O Programa Nacional de Direitos Humanos e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

Dr. José Aparecido Ribeiro – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

Dr. Luis Alberto da Silva – Movimento Negro Unificado  

Dr. Juca Ferreira – Fundação Onda Azul  

Dr. Álvaro Gomes – Sindicato dos Bancários da Bahia  

14hs – Grupo de Trabalho para a Elaboração de Propostas de Atualização do PNDH:  

Direitos Civis e Políticos  

Direitos Sociais e Econômicos  

 

JOÃO PESSOA – PARAÍBA  

 

Data: 27 de julho de 2000  

Local: Auditório João Eudes da Nóbrega – Assembléia Legislativa do Estado da Bahia – Praça João Pessoa – 



Centro  

ORGANIZAÇÃO NACIONAL  

Universidade de São Paulo, USP  

Núcleo de Estudos da Violência, NEV  

ORGANIZAÇÃO LOCAL  

Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba  

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão  

Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

09hs – Sessão de Abertura  

Deputado Antônio Nominando Diniz – Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba  

Professor Paulo Sérgio Pinheiro – Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo  

Professor Jader Nunes de Oliveira – Reitor da Universidade Federal da Paraíba  

Maria de Nazaré Tavares Zenaide – Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do 
Cidadão  

Deputado Luiz Couto – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa  

10hs – Painel: O programa Nacional de Direitos Humanos e os Direitos Sociais e Culturais  

Prof. Luciano Mariz Maia – Procurador da República  

Prof. Ivan Targino – Universidade Federal da Paraíba  

Profª. Paula Franssinete Lins Duarte – Associação Paraibana de Amigos da Natureza – APAN  

Drº Jaime Benvenuto – Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP  

Dra. Lúcia Guerra – Apoio à organização Local dos Municípios Amigos da Criança e do Estado da Paraíba  

14hs – Grupo de Trabalhos para a Elaboração de Propostas de Atualização do PNDH:  

Direitos Civis e Políticos  

Direitos Sociais e Econômicos  

 

Foi realizada Pré-Conferência no Estado do Rio Grande do Norte, em Natal, II Plenária de Entidades e 
Organizações da Sociedade Civil.  

 

Entidades participantes:  

 

Casa Renascer – Articulação do MNDH – RN  

CENARTE – Centro de Estudos, Pesquisas e Ação Cultural  

Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza  

Conselho de Direitos Humanos e Memória Popular – CDHMP  

Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Natal  

Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte  

DHNet – Rede de Direitos Humanos e Cultura  

Diretório Central dos Estudantes – DCE/UFRN  

Grêmio Estudantil do CEFET – RN  

Kilombo Organização Negra do RN  



Liga Norteriograndense contra a AIDS  

Mandato Popular da Deputada Estadual Fátima Bezerra – PT/RN  

Mandato Popular do Vereador Olegário Passos – PT/Natal  

Organização Ecológica Verde Vida  

Partido Comunista do Brasil – PC do B  

Sindicato dos Trabalhadores em Águas e Esgotos do RN  

Sociedade dos Poetas Vivos e Afins  

União da Juventude Socialista  

 

PORTO ALEGRE – RS  

 

Data: 1º de agosto de 2000  

Local: Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  

Pça. Marechal Deodoro, 101 3º andar – Centro – Porto Alegre.  

ORGANIZAÇÃO NACIONAL  

Universidade de São Paulo, USP  

Núcleo de Estudos da Violência, NEV  

ORGANIZAÇÃO LOCAL  

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

09hs – Sessão de Abertura  

Deputada Maria do Rosário – Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul  

Professor Paulo Sérgio Pinheiro – Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo  

Professor José Vicente Tavares – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul  

10hs – Painel: O Programa Nacional de Direitos Humanos e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

Flávio Koutzi, Chefe da Casa Civil, Governo do Estado do Rio Grande do Sul  

Virgínia Feix, Themis – Assessoria Jurídica de Gênero  

Domingos Silveira, Procurador da República  

Jacques Afonsin, Acesso – Cidadania e Direitos Humanos  

14hs – Grupo de Trabalhos para a Elaboração de Propostas de Atualização do PNDH:  

Direitos Civis e Políticos  

Direitos Sociais e Econômicos  

 

MATO GROSSO DO SUL – CAMPO GRANDE  

 

Data: 04 de agosto de 2000  

Local: Auditório da Caixa dos Advogados  

ORGANIZAÇÃO NACIONAL  



Universidade de São Paulo, USP  

Núcleo de Estudos da Violência, NEV  

ORGANIZAÇÃO LOCAL  

Ordem dos Advogados do Brasil  

Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal Souza  

Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal – UNIDERP  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

09hs – Sessão de Abertura  

Fernando Salla, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo  

Carlos Marques, Ordem dos Advogados do Brasil  

Eloíne Marques dos Santos, Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal Souza  

Pedro Chaves, Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal – UNIDERP  

Geraldo Resende, Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul  

10hs – Painel: O Programa Nacional de Direitos Humanos e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

Carlos Marques, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB  

Eloíne Marques dos Santos, Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal Souza  

Gizelle Fontoura, Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal – UNIDERP  

Joathan Loureiro da Silva, Comissão de Direitos da OAB/MS  

14hs – Grupo de Trabalhos para a Elaboração de Propostas de Atualização do PNDH:  

Direitos Civis e Políticos  

Direitos Sociais e Econômicos  

 

RIO DE JANEIRO – RJ  

 

Data: 14 e 15 de agosto de 2000  

Local: Ladeira da Glória, 98  

ORGANIZAÇÃO NACIONAL  

Universidade de São Paulo, USP  

Núcleo de Estudos da Violência, NEV  

ORGANIZAÇÃO LOCAL  

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE  

Instituto de Estudos da Religião – ISER  

 

FASE  

Viva Rio – Balcão de Direitos  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

14/08 às 18:30hs - Sessão de Abertura  

Paulo Sérgio Pinheiro – Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo  



Candido, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas  

Rubem César Fernandes, Viva Rio e Instituto de Estudos da Religião  

Pedro Cláudio Cunca Bocaiúva, FASE  

Regina Novaes - Instituto de Estudos da Religião  

15/08 às 09hs - Painel: O Programa Nacional de Direitos Humanos e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

Cláudio Beato, Universidade Federal de Minas Gerais  

Chico Alencar, Presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Vereadores  

Luis Carlos, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

Pedro Strozenberg, Balcão de Direitos  

15/08 às 11:30hs - Grupo de Trabalhos para a Elaboração de Propostas de Atualização do PNDH:  

Direitos Civis e Políticos  

Direitos Sociais e Econômicos  

 

Entidades que Participaram dos Seminários: 

 

CDHEP – AC – CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO POPULAR DO 
ACRE  

AC  

N.A. – REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS  AC  

ANISTIA INTERNACIONAL  AL  

INSTITUTO DE CIDADANIA FREITAS NETO  AL  

CIMI  AM  

POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – CODAJÁS – SUS  AM  

DEFENAP – DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ  AP  

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  AP  

IMENA – INSTITUTO DE MULHERES NEGRAS DO AMAPÁ  AP  

AATR – BA – ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO 
DA BAHIA  

BA  

ADRA – AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  BA  

CAASAH – CENTRO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS DE HIV/AIDS  BA  

CEADE – CENTRO ECUMÊNICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  BA  

CEAS – BA – CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL  BA  

CECUP – CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR  BA  

CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE  BA  

CENUN – BA – COLETIVO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (AS) NEGROS (AS) DA 
BAHIA  

BA  

CESE – COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO  BA  

CMC – COLETIVO DE MULHERES DO CALAFETE  BA  

COMISSÃO CIVIL DE ACESSIBILIDADE DE SALVADOR  BA  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  BA  

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL  BA  

ESCRITÓRIO NACIONAL ZUMBI DOS PALMARES  BA  

FETAG – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ESTADO DA BAHIA  BA  



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE SÃO FRANCISCO  BA  

GAMBÁ – GRUPO AMBIENTALISTA DA BAHIA  BA  

GAPA – BA  BA  

GELEDES – INSTITUTO DA MULHER NEGRA  BA  

GEM – GRUPO DE ESTUDO DA SAÚDE DA MULHER  BA  

GLB – GRUPO LÉSBICO DA BAHIA  BA  

MNU – MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO  BA  

MOC – MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA  BA  

MUSA – PROGRAMA DE ESTUDOS EM GÊNERO, MULHER E SAÚDE  BA  

OAB – SEÇÃO BAHIA  BA  

OPINIO IURIS – INSTITUTO DE PESQUISA JURÍDICA  BA  

POMAR  BA  

PROJETO AXÉ  BA  

QUILOMBO ÁKUNYÁ GAMBOA DE BAIXO  BA  

SASOP – SERVIÇO DE ASSESSORIA A ORGANIZAÇÕES POPULARES RURAIS  BA  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  BA  

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA  BA  

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS  BA  

SINPRO  BA  

SOCIEDADE BENEFICENTE RECREATIVA SANTA LUZIA LOBATO  BA  

UNEGRO  BA  

VIDA BRASIL – VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO E DESENVOLVIMENTO ATIVO  BA  

ACIC – ASSOCIAÇÃO DE CORAIS INFANTIS “UM CANTO EM CADA CANTO”  CE  

CEARAH PEREIRA – CENTRO DE ESTUDOS, ARTICULAÇÃO E REFERÊNCIA SOBRE 
ASSENTAMENTOS HUMANOS  

CE  

CENTRO HERBERT DE SOUZA  CE  

CETRA – CENTRO DE PESQUISA E ASSESSORIA AO TRABALHADOR  CE  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA OAB – CE  CE  

COMUNICAÇÃO E CULTURA  CE  

EDISCA – ESCOLA DE DANÇA E INTEGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE  

CE  

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ  CE  

ESPLAR – CENTRO DE PESQUISA E ASSESSORIA  CE  

GAPA – CE – GRUPO DE APOIO A PREVENÇÃO À AIDS  CE  

IMOPEC – INSTITUTO DE MEMÓRIA DO POVO CEARENSE  CE  

ISDS – INSTITUTO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  CE  

INSTITUTO TERRAMAR – INSTITUTO TERRAMAR DE PESQUISA E ASSESSORIA A PESCA 
ARTESANAL  

CE  

UNIÃO DAS MULHERES CEARENSES  CE  

ÁGORA – ASSOCIAÇÃO PARA PROJETOS DE COMBATE À FOME  DF  

ANISTIA INTERNACIONAL  DF  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS  DF  



ASSOCIAÇÃO NACIONAL ADVOGADOS LUTAS POPULARES  DF  

CFEMEA – CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ASSESSORIA  DF  

CIMI – CONSELHO INDIGENISTA E MISSIONÁRIO  DF  

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DA MULHER 
– MINISTÉRIO DA SAÚDE  

DF  

COORDENAÇÃO NACIONAL DE DSTS E AIDS – MINISTÉRIO DA SAÚDE  DF  

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE BRASÍLIA  DF  

IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  DF  

INECS – INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOS-ECONÔMICOS  DF  

IPEA  DF  

ISPN – INSTITUTO SOCIEDADE, POPULAÇÃO E NATUREZA  DF  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  DF  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS  DF  

MNDH  DF  

NUSS – NÚCLEO DE SAÚDE E SEXUALIDADE  DF  

UNESCO  DF  

WWF – FUNDO MUNDIAL PARA A NATUREZA  DF  

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DA FUNABEM – ASSEAF  ES  

ASSOCIAÇÃO PE. GABRIEL MAIRE DEFESA DA VIDA  ES  

CECOPES – CENTRO DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPULAR DOM JOÃO BATISTA  ES  

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA SERRA/ES  ES  

MNDH REGIONAL LESTE 1-ES  ES  

GTC – GRUPO TRANSAS DO CORPO  GO  

IBRACE – INSTITUTO BRASIL CENTRAL  GO  

IFAS – INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ASSESSORIA SINDICAL  GO  

OPAN – OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA  GO  

A. A. TIJUPÁ – ASSOCIAÇÃO AGROPECOLÓGICA TIJUPÁ  MA  

SMDDH – SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS  MA  

SOCIEDADE MARANHESE DE DIREITOS HUMANOS  MA  

CDDH  MS  

CDDH MARÇAL DE SOUZA  MS  

COMSELHO DA COMISSÃO DAS MULHERES ADVOGADAS  MS  

CONSELHO DA COMISSÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS  MS  

DEFENSORIA PÚBLICA DE DIREITOS DA PESSOA HUMANA  MS  

DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO  MS  

DOP – DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  MS  

IBISIS  MS  

OAB – MS  MS  

PROMOSUL  MS  

SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS  MS  

SEHINFRA  MS  



UNIDERP  MS  

CDHHT – CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS HENRIQUE TRINDADE  MT  

CÍFICAL – CONTRO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE  

MT  

GSP – GRUPO DE SAÚDE POPULAR  MT  

GTME – GRUPO DE TRABALHO MISSIONÁRIO EVANGÉLICO  MT  

IPESP – INSTITUTO PASTORAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POPULAR  MT  

ANISTIA INTERNACIONAL  PA  

ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO À AIDS – AMAZONA  PA  

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE APOIO ÀS COMUNIDADES CARENTES  PA  

CACBA – CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL DO ARAGUAIA E TOCANTIS  PA  

CPT – SUL PARÁ  PA  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  PA  

MMCC – MOVIMENTO DE MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE  PA  

OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  PA  

SDDH – SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS  PA  

ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA  

PB  

AMAZÔNIA – ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO À AIDS  PB  

ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE SEXUALIDADE HUMANA  PB  

ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS AMIGOS DA NATUREZA  PB  

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA  PB  

CDDH/ UFPB – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA  

PB  

CEDDHC – CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO  PB  

CENTRAC – CENTRO DE AÇÃO CULTURAL  PB  

CENTRO DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS JOÃO PEDRO TEIXEIRA  PB  

CENTRO DE ENSAIO DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA  PB  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  PB  

COMISSÃO NACIONAL DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO  PB  

CONSELHO DE SAÚDE INDÍGENA  PB  

CUNHÃ – COLETIVO FEMINISTA  PB  

FUNAI  PB  

GRUPO DE MULHERES NEGRAS  PB  

JUSTIÇA FEDERAL  PB  

MEL – MOVIMENTO DO ESPÍRITO LILÁS  PB  

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS  PB  

MOVIMENTO NEGRO DA PARAÍBA  PB  

NÚCLEO DE DEFESA E VIDA  PB  

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DA IGREJA CATÓLICA DO GEISEL  PB  

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA E REGIONAL  PB  

PATAC – PROGRAMA DE TECNOLOGISTA APROPRIADA ÀS COMUNIDADES  PB  



SAMOPS – SOCIEDADE DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR E SINDICAL  PB  

SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA  PB  

SEPLAN – SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  PB  

SETRAS/PB – SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  PB  

SINDICATO DOS MÉDICOS DA PARAÍBA  PB  

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DA PARAÍBA  PB  

UNIÃO VOLUNTÁRIA DE APOIO AO SOROPOSITIVO  PB  

AFABE – ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS E AMIGOS DE BEZERROS  PE  

AFINCO – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO  PE  

AMENCAR – PE  PE  

AMUNAM – ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE NAZARÉ DA MATA  PE  

ASSOCIAÇÃO DE PARTEIRAS TRADICIONAIS DE TRINDADE  PE  

CAATINGA – CENTRO DE ASSESSORIA E APOIO AOS TRABALHADORES E INSTITUIÇÕES 
NÃO-GOVERNAMENTAIS ALTERNATIVA  

PE  

CAIS DO PARTO – CENTRO ATIVO DE INTEGRAÇÃO DO SER  PE  

CASA DE PASSAGEM – CENTRO BRASILEIRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  PE  

CCLF – CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE  PE  

CEAS URBANO – PE – CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL  PE  

CECOR – CONTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL  PE  

CENAP – CENTRO NORDESTINO DE4 ANIMAÇÃO POPULAR  PE  

CENDHE – CENTRO DOM HELDER CÂMARA DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL  PE  

CENTRO DAS MULHERES DO CABO  PE  

CENTRO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR POPULAR MARIA DA CONCEIÇÃO  PE  

CENTRO SABIÁ – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGRO-ECOLÓGICO SABIÁ  PE  

CENTRU – CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO TRABALHADOR RURAL  PE  

CJC – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA JOSUÉ DE CASTRO  PE  

CMC – INSTITUTO ARNALDO COELHO – PESQUISA E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
POPULAR  

PE  

CMN – CASA DA MULHER DO NORDESTE  PE  

CMV – CENTRO DAS MULHERES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO  PE  

CMV – COLETIVO MULHER VIDA  PE  

COMUNIDADE DOS PEQUENOS PROFETAS  PE  

EQUIP – ESCOLA DE FORMAÇÃO QUILOMBO DOS PALMARES  PE  

ETAPAS – EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORIA PESQUISA E AÇÃO SOCIAL  PE  

GAJOP – GABINETE ASSESSORIA JURÍDICA ÀS ORGANIZAÇÕES POPULARES  PE  

GEPEM – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA MULHER  PE  

GESTOS: SOROPOSITIVIDADE, COMUNICAÇÃO E GÊNERO  PE  

GRUPO CURUMIM – GESTAÇÃO E PARTO  PE  

GRUPO DE TEATRO LOUCAS DE PEDRA LILÁS  PE  

HABITEC – FUNDAÇÃO PRÓ-HABITAR  PE  

INAC – INSTITUTO BRASILEIRO DE AMIZADE E SOLIDARIEDADE AOS POVOS  PE  



MIRIM BRASIL – MOVIMENTO INFANTO-JUVENIL DE REINVIDICAÇÃO – MIRIM BRASIL  PE  

MNDH – REGIONAL NORDESTE  PE  

O OURO LADO DO SOL – GRUPO DE HOMENS  PE  

ORIGEM – GRUPOS DE AÇÃO EM ALEITAMENTO MATERNO  PE  

PAPAI – PROGRAMA DE APOIO AO PAI JOVEM E ADOLESCENTE  PE  

SAVE THE CHILDREN  PE  

SCJP – SERVIÇO COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA E PAZ  PE  

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  PE  

SOS CORPO – SOS CORPO GÊNERO E CIDADANIA  PE  

CEPAC – CENTRO PIAUIENSE DE AÇÃO CULTURAL  PI  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS – OAB – PI  PI  

CEFURIA – CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO IRMÃ ARAÚJO  PR  

CPT – COMISSÃO PASTORAL DA TERRA  PR  

FÓRUM POPULAR DE MULHERES DE CURITIBA  PR  

FUNDAÇÃO RURECO – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL 
DA REGIÃO CENTRO-OESTE DO PARANÁ  

PR  

ABIA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS  RJ  

ABRAPIA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA MULTIPROFISSIONAL DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA  

RJ  

AÇÃO E SOLIDARIEDADE  RJ  

ACESSÓRIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA  RJ  

ASPLANDE - ACESSÓRIA & PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO  RJ  

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MARTINHO - NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  RJ  

ASSOCIAÇÃO DEFENSORES DA TERRA  RJ  

ASSOCIAÇÃO EX-ALUNOS FUNABEM  RJ  

BALCÃO DE DIREITOS - COORDENAÇÃO  RJ  

BALCÃO DE DIREITOS MARÉ  RJ  

BALCÃO DE DIREITOS - NÚCLEOS: LEME/PEREIRA  RJ  

BALCÃO VIVA RIO  RJ  

CAC – CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE SÃO JOÃO DO MERITI  RJ  

CADTS – CENTRO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-SOCIAL  RJ  

CAPINA - COOPERAÇÃO E APOIO A PROJETOS DE INSPIRAÇÃO ALTERNATIVA  RJ  

CEAP – CENTRO DE ARTICULAÇÃO DE POPULAÇÕES MARGINALIZADAS  RJ  

CECIP – CENTRO DE CRIAÇÃO DA IMAGEM POPULAR  RJ  

CEDAC – CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA  RJ  

CEDIM - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER  RJ  

CEJIL – CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIRETO INTERNACIONAL  RJ  

CEMINA – CENTRO DE PROJETOS DA MULHER  RJ  

CENPLA – CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJAMENTO  RJ  

CENTRO DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS  RJ  

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO COISA DE MULHER  RJ  



CENTRO DE JUSTIÇA GLOBAL  RJ  

CEPEL – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA LEOPOLDINA  RJ  

CEPIA – CIDADANIA, ESTUDO, PESQUISA, INFORMAÇÃO E AÇÃO  RJ  

CERIS – CENTRO DE ESTATÍSTICA RELIGIOSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL  RJ  

CNBL – CENTRO NACIONAL BERTHA LUTZ  RJ  

CNDDA - CAMPANHA NACIONAL DE DEFESA E PELO DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA  

RJ  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO  RJ  

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM GÊNERO  RJ  

COOPERATIVA ESTRUTURAL  RJ  

CPAZ – CLICK PAZ  RJ  

CRESAM – CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A SAÚDE DA MULHER  RJ  

CRIAR BRASIL – CENTRO DE IMPRENSA, ASSESSORIA E RÁDIO  RJ  

CVI - CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE  RJ  

ENDA BRASIL  RJ  

FASE – FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL  RJ  

FIA - FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE  RJ  

FUNDAÇÃO BENTO RUBIÃO  RJ  

FUNDAÇÃO CENTRO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS BENTO RUBIÃO  RJ  

GCAR – GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE  RJ  

GESTÃO COMUNITÁRIA: INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  RJ  

GRUPO AMOR/INSTITUTO PRORMUNDO  RJ  

GRUPO PELA VIDA – GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO 
DOENTE DE AIDS  

RJ  

IBASE  RJ  

IBASPE – INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS  RJ  

IDAC – INSTITUTO DE AÇÃO CULTURAL  RJ  

IDACO – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA  RJ  

INCA – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER  RJ  

INDECS – INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS EM COMUNICAÇÃO E SOCIEDADES  RJ  

INSTITUTO NOOS  RJ  

IRSANED – INSTITUTO SANTA EDVIGES DE BRAZ DE PINA  RJ  

ISER – INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO  RJ  

ISER/ASSESSORIA  RJ  

MNDH - RJ  RJ  

MULTICOOP – COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS  RJ  

NOVA – NOVA PESQUISA E ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO  RJ  

O SOL – OBRAS SOCIAL LESTE 1  RJ  

ONG ROCINHA  RJ  

PACS – INSTITUTO POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL  RJ  

POSTO DE SAÚDE DA ROCINHA  RJ  



REDEH – REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  RJ  

SAPÉ – SERVIÇO DE APOIO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO  RJ  

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO – PAISMCA - PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE  

RJ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - SUPERINTENDÊNCIA DE 
SAÚDE COLETIVA - COORDENAÇÃO  

RJ  

SER – SERVIÇO EDUCACIONAL RURAL  RJ  

SER MULHER – CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO DA MULHER URBANA E RURAL  RJ  

SFB – SOLIDARIEDADE FRANÇA –BRASIL  RJ  

SOB – SOCIEDADE BRASILEIRA DOS OSTOMIZADOS  RJ  

UCAM  RJ  

UPB – INSTITUTO UNIVERSIDADE POPULAR DA BAIXADA  RJ  

VIVA RIO  RJ  

AACC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS COMUNIDADES DO CAMPO DO RN  RN  

CASA RENASCER - CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SAÚDE 
SOCIAL - CEBRAIOS  

RN  

CDHMP - CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR  RN  

CEBRAIOS - CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SAÚDE SOCIAL  RN  

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR  RN  

CM8- CENTRO DA MULHER 8 DE MARÇO  RN  

SAR - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RURAL  RN  

CEAP - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR  RO  

CENTRO DE PESQUISA MEDICINA TROPICAL DR. LEÔNIDAS DE MELODEANE - CAMPUS  RO  

CEPAMI - CENTRO DE ESTUDOS E PASTORAL DOS MIGRANTES  RO  

AMENCAR – AMPARO AOS MENORES CARENTES  RS  

ANISTIA INTERNACIONAL - BRASIL  RS  

ASPA – APOIO, SOLIDARIEDADE E PREVENÇÃO A AIDS  RS  

ASSESSORIA POLÍTICA DE MULHER  RS  

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE JURISTAS  RS  

CAMP – CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL  RS  

CASA DE APOIO VIVA MARIA  RS  

CDHC  RS  

CEAP - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO POPULAR  RS  

CEBI – CENTRO DE ESTUDOS BÍBLICOS  RS  

CECA- RS – CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA  RS  

CENOE – BALCÃO DA CIDADANIA  RS  

CEPO - CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR  RS  

CETAP – CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVAS POPULARES  RS  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  RS  

COMUNIDADE BAHÁÍ DE PORTO ALEGRE  RS  

FÓRUM GAÚCHO DE SAÚDE MENTAL  RS  

GAPA- RS – GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO À AIDS  RS  



MENINOS E MENINAS DE RUA ESCOLA ABERTA VILA CRUZEIRO  RS  

MNDH – REGIONAL SUL II  RS  

MNDH/ ANISTIA INTERNACIONAL  RS  

PROAME – PROGRAMA DE APOIO AOS MENINOS E MENINAS  RS  

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SÓCIA- DCAS  RS  

SIPERGS – SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  RS  

THEMIS – ASSESSORIA JURÍDICA E ESTUDOS DE GÊNERO  RS  

AÇÃO EDUCATIVA  SP  

AÇÃO SOCIAL LARGO 13  SP  

ADEVA – ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS  SP  

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL – BRASILÂNDIA  SP  

ANISTIA INTERNACIONAL  SP  

ANSUR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO SOLO URBANO  SP  

APAMESP – ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES APOSENTADOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO  

SP  

ASSESSORIA DE DEFESA DA CIDADANIA  SP  

ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS UNIVERSIDADE METODISTA  SP  

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ  SP  

ASSOCIAÇÃO DA CIDADANIA DE SÃO PAULO S/C  SP  

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS MENINAS E MENINOS DA REGIÃO SÉ  SP  

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA REGIÃO DA MOÓCA  SP  

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS DE PRESOS DESAPARECIDOS  SP  

ASSOCIAÇÃO FRANCO BASAGLIA  SP  

ASSOCIAÇÃO FRANCO ROTELLI  SP  

ASSOCIAÇÃO FUTURO MELHOR  SP  

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INTERCOMUNICAÇÃO  SP  

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  SP  

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DESPORTIVA, CULTURAL, LAZER E RECREAÇÃO DE 
DEFICIENTES AUDITIVOS  

SP  

ASSOCIAÇÃO PIRACEMA  SP  

ASSOCIAÇÃO RIO-PRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE  SP  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE SEM LIMITES  SP  

CASA DA MULHER LILITH  SP  

CASA ELIANE DE GRAMMONT – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  SP  

CATÓLICAS PELO DIREITO DE DECIDIR  SP  

CCR – COMISSÃO DE CIDADANIA E REPRODUÇÃO  SP  

CEAP – CENTRO DE ESTUDOS ÁSIA/PACÍFICO  SP  

CECIP  SP  

CEDEC – CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÃO  SP  

CEDECA – INDIARA FÉLIX SANTOS AFONSO  SP  

CEDIPOD – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA  

SP  



CEERT - CENTRO DE ESTUDOS DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E DESIGUALDADES  SP  

CEM – CENTROS DE ESTUDOS MIGRATÓRIOS  SP  

CEMICAMP – CENTRO DE PESQUISA DAS DOENÇAS MATERNO-INFANTIS DE CAMPINAS 
– UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

SP  

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM SAÚDE MENTAL  SP  

CENTRO CARLOS ALBERTO PAZZINI DE DIREITOS HUMANOS  SP  

CENTRO CULTURAL MONTE AZUL  SP  

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO POPULAR DE CAMPO LIMPO  SP  

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA  SP  

CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA  SP  

CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REFUGIADOS  SP  

CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS  SP  

CENTRO INFORMAÇÃO MULHER  SP  

CENTRO SANTOS DIAS DE DIREITOS HUMANOS DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO  SP  

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO JARDIM PRIMAVERA  SP  

CENTRO SOCIAL DE PARELHEIROS  SP  

CES – CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  SP  

CFSS – COLETIVO FEMINISTA DE SEXUALIDADE E SAÚDE  SP  

CISMOP – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE AOS MOVIMENTOS 
POPULARES  

SP  

CJPSP  SP  

CLÍNICA PSICOLÓGICA DE APOIO AOS VITIMIZADOS  SP  

CMP – CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES  SP  

COJE – CENTRO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E ENCAMINHAMENTO À MULHER  SP  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS “PAULO FONTELLES DE LIMA”  SP  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  SP  

COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ DA SOCIEDADE NOSSA SRA. CONSOLADORA  SP  

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DE SÃO PAULO  SP  

CONSELHO ESTADUAL DE CONDIÇÃO FEMININA DE SÃO PAULO  SP  

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA  SP  

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 
NEGRA  

SP  

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE  SP  

CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO  SP  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DE 
SÃO PAULO  

SP  

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA  SP  

COR – CENTRO OSCAR ROMERO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DO 
MIGRANTE  

SP  

CORSA – CIDADANIA, ORGULHO, RESPEITO, SOLIDARIEDADE E AMOR  SP  

CRECHEPLAN – CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÃO  SP  

CSESBP  SP  



CSP – CENTRO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO  SP  

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO – UNIVERSIDADE SÃO CARLOS  SP  

ECOS – CENTRO DE ESTUDOS E COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO 
HUMANA  

SP  

ECOS – ESTUDOS E COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO HUMANA  SP  

EQUIPE DE APOIO À COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 
ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS  

SP  

ESCRITÓRIO MODELO “DOM PAULO EVARISTO ARNS” DA FACULDADE DE DIREITO E 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA  

SP  

ESPAÇO – ESPAÇO FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DOCUMENTAÇÃO  SP  

FALA PRETA! ORGANIZAÇÕES DE MULHERES NEGRAS  SP  

FEBRASGO – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS SOCIEDADES DE GINECOLOGIA E 
OBSTRETÍCIA  

SP  

FÓRUM REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPELA DO 
SOCORRO  

SP  

FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTE  SP  

FRATERNIDADE POVO DA RUA  SP  

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS  SP  

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR  SP  

FUZARCA MOVIMENTO ESTUDANTIL  SP  

GRANDE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO  SP  

GRRENPEACE – ASSOCIAÇÃO CIVIL GRENNPEACE  SP  

GRUPO DE TRABALHO DE DIREITOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  SP  

GTPOS – GRUPO DE TRABALHO E PESQUISA EM ORIENTAÇÃO SEXUAL  SP  

IBEAC – INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E APOIO COMUNITÁRIO QUEIROZ FILHO  SP  

IEE – INSTITUTO DE ESTUDOS ESPECIAIS  SP  

IEVE – INSTITUTO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA  SP  

ILANUD – INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO 
DO DELITO E TRATAMENTO DE DELINQÜENTE  

SP  

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PÚBLICA  SP  

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS FLORESTAN FERNANDES  SP  

INSTITUTO SANTA TERESINHA  SP  

IPA – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PELO DIREITO DA CRIANÇA BRINCAR  SP  

ISA – INSTITUTO SÓCIO – AMBIENTAL  SP  

JORNAL CONSCIÊNCIA NEGRA/SOCIEDADE COMUNITÁRIA: “FALA NEGÃO” DA ZONA 
LESTE  

SP  

JUNAC – JUVENTUDE NEGRA AFRO-CONSCIENTE  SP  

MDPD – MOVIMENTO PELOS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES  SP  

MEMGE – NÚCLEO DE ESTUDOS DA MULHER E DAS RELAÇÕES DE GÊNERO – USP  SP  

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – REGIONAL SUL/SP  SP  

MOVIMENTO NACIONAL DE LUTAS PELA MORADIA  SP  

NEPO – NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO DA UNICAMP – UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS  

SP  



NÚCLEO CULTURAL FORÇA ATIVA  SP  

NÚCLEO DE ESTUDOS DA MULHER – PUC  SP  

NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE DA MULHER E RELAÇÕES DE GÊNERO – UNIFESP – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

SP  

NÚCLEO DE GAYS, LÉSBICAS, TRAVESTIS DO P.T. DE SÃO PAULO  SP  

NÚCLEO DE TRABALHOS COMUNITÁRIOS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO  

SP  

ONG PAN SAÚDE E TRABALHO  SP  

OUVIDORIA DA POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO  SP  

PAJ – PROCURADORIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  SP  

PASTORAL CARCERÁRIA DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO  SP  

PASTORAL DA FÉ E POLÍTICA  SP  

PASTORAL DA MULHER – REGIÃO BRASILÂNDIA  SP  

PASTORAL DOS DEFICIENTES AUDITIVOS “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”  SP  

PÓLIS – ASSESSORIA, FORMAÇÃO E ESTUDOS EM POLÍTICAS SOCIAIS  SP  

PÓLS – INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS SOCIAIS - 
PÓLIS  

SP  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS  SP  

PRÓ – MULHER – FAMÍLIA E CIDADANIA  SP  

PROCON – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  SP  

PROJETO ETC. E TAL  SP  

PROJETO LER E ESCREVER  SP  

PROTER – PROGRAMA DA TERRA – ASSESSORIA, PESQUISA E EDUCAÇÃO POPULAR NO 
MEIO RURAL  

SP  

REAP – RECONSTRUÇÃO – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E PESQUISA  SP  

REDE DE INFORMAÇÃO UM OUTRO OLHAR  SP  

RME – REDE MULHER DE EDUCAÇÃO  SP  

SECRETARIA DE COMBATE AO RACISMO DO PT  SP  

SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO – PROGRAMA INTEGRADO DE 
PENAS ALTERNATIVAS À PRISÃO  

SP  

SECRETARIA REGIONAL DE PSICOLOGIA  SP  

SERVIÇO ÀS MULHERES MARGINALIZADAS  SP  

SERVIÇO PASTORAL DOS MIGRANTES  SP  

SINDICATO DOS JORNALISTAS  SP  

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SP  SP  

SOCIEDADE DAS FILHAS DE N. S. DO SAGRADO CORAÇÃO  SP  

SOF – SEMPRE-VIVA ORGANIZAÇÃO FEMININA  SP  

SOS – SAÚDE MENTAL  SP  

TIE BRASIL – CENTRO DE TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE EMPRESAS 
MULTINACIONAIS  

SP  

U.L.C. – UNIFICAÇÃO DAS LUTAS DE CORTIÇOS  SP  

UCBC – UNIÃO CRISTÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  SP  

UERJ – DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL – PROGRAMA SP  



DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO  

UNIÃO DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  SP  

COMUNIDADE SANTA TERESINHA DE PALMAS – CASA DA MULHER OITO DE MARÇO  TO  

 

De 19 de dezembro de 2001 a 15 de março de 2002 foi realizada consulta pública pela internet. As pessoas 
físicas e jurídicas que enviaram contribuições foram:  

 

Associação Brasileira de Educação 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis 

Associação Cearense Pró-Idosos - ACEPI  

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais  

Associação de Pais e Amigos de Portadores da Síndrome de Down  

Associação de Preservação da Cultura Cigana  

Associação dos Refugiados Africanos no Brasil  

CEDENPA/PA  

Centro de Apoio ao Pescador de Três Marias  

Centro de Voluntariado de Rio Claro  

Comissão Especial do Idoso/CDDPH  

Federação das Colônias de Pesca de Minas Gerais  

Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos  

Fundação Educacional São Carlos  

Governo do Estado da Paraíba  

Grupo Dignidade/PR  

IBEAC/SP  

INCRA  

Ministério Público Federal  

Ministério do Trabalho e Emprego  

Ministério dos Transportes  

Movimento Gay Independente de São Paulo  

Novo Mundo  

Ordem dos Advogados do Brasil  

Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais  

Prefeitura de Uberlândia  

SEBRAE/MG  

Sociedade Brasileira dos Ostomizados  

UFSCAR/SP  

UNESP/Assis/SP  

Viva-Rio  

 

Adelzuita Maria da C. Silva 

Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira 

Alcebíades Flávio da Silva  



Ana Carolina Monte  

Ana Paula Crosara de Resende  

André Chagas  

André Luis Alves de Melo 

Arandi Sale  

Cecília Araújo  

Celi Santos 

Claudia Gazol Moncada  

Clareice Couto e Silva de Oliveira Prates  

Denise Coelho  

Dorival Roscito Jr.  

Fabiano Marques de Paula  

Huguiney de Oliveira  

Jan Polan Tadeu Kossobudzki  

Jefferson Uanderley  

Jone Maciel  

José Fernandes  
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ANEXO X 
 

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – PNDH-3  
 

(Decreto n° 7.037, de 21 de dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010) 
 

PREFÁCIO 
 

Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a 
oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena. 

Os princípios históricos dos Direitos Humanos são orientados pela afirmação do respeito ao outro e pela busca 
permanente da paz. Paz que, em qualquer contexto, sempre tem seus fundamentos na justiça, na igualdade e na 
liberdade. 

Os brasileiros – especialmente os setores populares organizados – encontraram na agenda dos Direitos Humanos 
um conteúdo fundamental de suas lutas em diferentes cenários. Antes, na resistência à ditadura. Hoje, para exigir 
a efetivação de relações sociais igualitárias e justas. 

É sob o impulso dinâmico desses movimentos que os Direitos Humanos se fortalecem, erguendo como bandeira 
a democratização permanente do Estado e da própria sociedade. É deles, também, que o Estado vem colhendo 
crescentemente demandas e exigências para incorporá-las a sua ação programática nas diferentes políticas 
públicas. 

O reconhecimento e a incorporação dos Direitos Humanos no ordenamento social, político e jurídico brasileiro 
resultam de um processo de conquistas históricas, que se materializaram na Constituição de 1988. 

Desde então, avanços institucionais vão se acumulando e começa a nascer um Brasil melhor, ao mesmo tempo 
em que o cotidiano nacional ainda é atravessado por violações rotineiras desses mesmos direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançada em 10 de dezembro de 1948, fundou os alicerces de uma 
nova convivência humana, tentando sepultar o ódio e os horrores do nazismo, do holocausto, do gigantesco 
morticínio que custou 50 milhões de vidas humanas em seis anos de guerra. Os diversos pactos, tratados e 
convenções internacionais que a ela sucederam construíram, passo a passo, um arcabouço mundial para proteção 
dos Direitos Humanos. 

Em 1993, a comunidade internacional atualizou a compreensão sobre os elementos básicos desses instrumentos 
na Conferência de Viena, da ONU, fortalecendo os postulados da universalidade, indivisibilidade e 
interdependência. Universalidade estabelece que a condição de existir como ser humano é requisito único para a 
titularidade desses direitos. Indivisibilidade indica que os direitos econômicos, sociais e culturais são condição 
para a observância dos direitos civis e políticos, e vice-versa. O conjunto dos Direitos Humanos perfaz uma 
unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada. Sempre que um direito é violado, rompe-se a unidade e 
todos os demais direitos são comprometidos. 

A Conferência de Viena também firmou acordo sobre a importância de que os Direitos Humanos passassem a ser 
conteúdo programático da ação dos Estados nacionais. Por isso, recomendou que os países formulassem e 
implementassem Programas e Planos Nacionais de Direitos Humanos. 

Redemocratizado, o Estado brasileiro ratificou os principais instrumentos internacionais de Direitos Humanos, 
tornando-os parte do ordenamento nacional. Isso significa que, em termos jurídico-políticos, eles se constituem 
em exigência de respeito a suas determinações pelo país. 

A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa 
humana, estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, além de 
comprometer-se com o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e 
regionais e a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos ou discriminação de qualquer tipo. E obriga o 
país a reger suas relações internacionais pela prevalência dos Direitos Humanos. 

As diretrizes nacionais que orientam a atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos foram 
desenvolvidas a partir de 1996, ano de lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH I. Passados mais de dez anos do fim da ditadura, as demandas sociais da época se cristalizaram com 



maior ênfase na garantia dos direitos civis e políticos. O Programa foi revisado e atualizado em 2002, sendo 
ampliado com a incorporação dos direitos econômicos, sociais e culturais, o que resultou na publicação do 
segundo Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH II. 

A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 representa mais um passo largo nesse 
processo histórico de consolidação das orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. 
Entre seus avanços mais robustos, destaca-se a transversalidade e inter-ministerialidade de suas diretrizes, de 
seus objetivos estratégicos e de suas ações programáticas, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e 
interdependência dos direitos. 

O debate público, em escala nacional, para elaboração do PNDH-3 coincidiu com os 60 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e com a realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos (11ª 
CNDH). Convocada por decreto presidencial em abril de 2008, a 11ª Conferência contou com um Grupo de 
Trabalho Nacional instituído pela Portaria nº 344 da SEDH/PR, cuja tarefa era coordenar as atividades 
preparatórias, formular propostas e orientar as conferências estaduais e distrital. Sua composição incluiu 
representantes de entidades nacionais e movimentos de Direitos Humanos, bem como membros dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

A Executiva Nacional da Conferência foi integrada pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e pelo 
Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos. Essa composição tripartite garantiu interação entre 
diferentes segmentos atuantes na luta pela afirmação dos Direitos Humanos no país, num difícil, mas responsável 
exercício de diálogo democrático onde não faltaram tensões, divergências e disputas. 

Com o lema “Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: superando as desigualdades”, a 11ª 
Conferência teve como objetivo principal constituir um espaço de participação democrática para revisar e 
atualizar o PNDH, com o desafio de tratar de forma integrada as múltiplas dimensões dos Direitos Humanos. 

Para tanto, optou-se pela metodologia de guiar as discussões em torno de eixos orientadores, o que gerou um 
claro diferencial em relação aos programas anteriores, organizados em temas específicos. 

Pautados pela transversalidade temática, pela metodologia integradora e pela articulação entre os poderes 
públicos e as organizações da sociedade civil, os 26 estados e o Distrito Federal convocaram e realizaram 
oficialmente suas conferências, garantindo força institucional ao debate. 

Realizaram-se 137 encontros prévios às etapas estaduais e distrital, denominados Conferências Livres, 
Regionais, Territoriais, Municipais ou Pré-Conferências. Participaram ativamente do processo cerca de 14 mil 
pessoas, reunindo membros dos poderes públicos e representantes dos movimentos de mulheres, defensores dos 
direitos da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, negros e quilombolas, militantes da diversidade 
sexual, pessoas idosas, ambientalistas, sem-terra, sem-teto, indígenas, comunidades de terreiro, ciganos, 
populações ribeirinhas, entre outros. A iniciativa, compartilhada entre sociedade civil e poderes republicanos, 
mostrou-se capaz de gerar as bases para formulação de uma Política Nacional de Direitos Humanos como 
verdadeira política de Estado. 

O PNDH-3 está estruturado em seis eixos orientadores, subdivididos em 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 
521 ações programáticas, que incorporam ou refletem os 7 eixos, 36 diretrizes e 700 resoluções aprovadas na 11ª 
Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília entre 15 e 18 de dezembro de 2008, como 
coroamento do processo desenvolvido no âmbito local, regional e estadual. O Programa também inclui, como 
alicerce de sua construção, propostas aprovadas em cerca de 50 conferências nacionais temáticas realizadas 
desde 2003 sobre igualdade racial, direitos da mulher, segurança alimentar, cidades, meio ambiente, saúde, 
educação, juventude, cultura etc. 

No âmbito da SEDH/PR, cumpre destacar a realização de duas Conferências Nacionais das Pessoas com 
Deficiência; duas Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa; quatro Conferências Nacionais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; do 3º Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes; da 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

Merecem destaque, também, as diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, do 
Ministério da Justiça, que formulou uma nova perspectiva de fortalecimento da segurança pública, entendida 
como direito humano fundamental, rompendo com o passado de identificação entre ação policial e violação de 
direitos. 



Os compromissos de promoção e proteção dos Direitos Humanos expressos no PNDH-3 estendem-se para além 
da atual administração e devem ser levados em consideração independentemente da orientação política das 
futuras gestões. A agenda de promoção e proteção dos Direitos Humanos deve transformar-se numa agenda do 
Estado brasileiro, tendo como fundamentos os compromissos internacionais assumidos pelo país. 

A observância do pacto federativo – que sinaliza as responsabilidades dos três Poderes, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, bem como os compromissos das três esferas administrativas do Estado – é uma exigência 
central para que os objetivos do PNDH-3 sejam alcançados e efetivados como política de Estado. A 
responsabilidade do Estado brasileiro frente aos tratados internacionais deve ser assumida pelos três poderes, nos 
diferentes níveis da federação, cabendo ao Executivo Federal a atribuição de responder pelo seu cumprimento. 
Justificam-se, assim, no PNDH-3, as recomendações feitas aos outros entes federados e demais poderes 
republicanos. 

O PNDH-3 é estruturado nos seguintes eixos orientadores: Interação Democrática entre Estado e Sociedade 
Civil; Desenvolvimento e Direitos Humanos; Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades; 
Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; Educação e Cultura em Direitos Humanos; Direito à 
Memória e à Verdade. 

Compreendendo que todos os agentes públicos e todos os cidadãos são responsáveis pela efetivação dos Direitos 
Humanos no país, o tema da Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil abre o Programa. O 
compromisso compartilhado e a participação social na construção e monitoramento das distintas políticas 
públicas são essenciais para que a consolidação dos Direitos Humanos seja substantiva e portadora de forte 
legitimidade democrática. O PNDH-3 propõe a integração e o aprimoramento dos fóruns de participação 
existentes, bem como a criação de novos espaços e mecanismos institucionais de interação e acompanhamento. 

A estratégia relativa ao tema Desenvolvimento e Direitos Humanos é centrada na inclusão social e em garantir o 
exercício amplo da cidadania, garantindo espaços consistentes às estratégias de desenvolvimento local e 
territorial, agricultura familiar, pequenos empreendimentos, cooperativismo e economia solidária. 

O direito humano ao meio ambiente e às cidades sustentáveis, bem como o fomento a pesquisas de tecnologias 
socialmente inclusivas constituem pilares para um modelo de crescimento sustentável, capaz de assegurar os 
direitos fundamentais das gerações presentes e futuras. 

O tema Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades complementa os anteriores e dialoga com as 
intervenções desenvolvidas no Brasil para reduzir a pobreza e garantir geração de renda aos segmentos sociais 
mais pobres, contribuindo de maneira decisiva para a erradicação da fome e da miséria. As conquistas recentes 
das políticas sociais ainda requerem eliminação de barreiras estruturais para sua efetivação plena. O PNDH-3 
reconhece essa realidade e propõe diretrizes indispensáveis para a construção de instrumentos capazes de 
assegurar a observância dos Direitos Humanos e para garantir sua universalização. 

As arraigadas estruturas de poder e subordinação presentes na sociedade e na hierarquia das instituições policiais 
têm sido historicamente marcadas pela violência, gerando um círculo vicioso de insegurança, ineficiência, 
arbitrariedades, torturas e impunidade. O eixo Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência 
aborda, em suas diretrizes e objetivos estratégicos, metas para a diminuição da violência, redução da 
discriminação e da violência sexual, erradicação do tráfico de pessoas e da tortura. Propõe reformular o sistema 
de Justiça e Segurança Pública, avançando propostas de garantia do acesso universal à Justiça, com 
disponibilização de informações à população, fortalecimento dos modelos alternativos de solução de conflitos e 
modernização da gestão do sistema judiciário. 

O eixo prioritário e estratégico da Educação e Cultura em Direitos Humanos se traduz em uma experiência 
individual e coletiva que atua na formação de uma consciência centrada no respeito ao outro, na tolerância, na 
solidariedade e no compromisso contra todas as formas de discriminação, opressão e violência. 

É esse o caminho para formar pessoas capazes de construir novos valores, fundados no respeito integral à 
dignidade humana, bem como no reconhecimento das diferenças como elemento de construção da justiça. 

O desenvolvimento de processos educativos permanentes visa a consolidar uma nova cultura dos Direitos 
Humanos e da paz. 

O capítulo que trata do Direito à Memória e à Verdade encerra os temas transversais do PNDH-3. A memória 
histórica é componente fundamental na construção da identidade social e cultural de um povo e na formulação de 
pactos que assegurem a não-repetição de violações de Direitos Humanos, rotineiras em todas as ditaduras, de 



qualquer lugar do planeta. Nesse sentido, afirmar a importância da memória e da verdade como princípios 
históricos dos Direitos Humanos é o conteúdo central da proposta. Jogar luz sobre a repressão política do ciclo 
ditatorial, refletir com maturidade sobre as violações de Direitos Humanos e promover as necessárias reparações 
ocorridas durante aquele período são imperativos de um país que vem comprovando sua opção definitiva pela 
democracia. 

O PNDH-3 apresenta as bases de uma Política de Estado para os Direitos Humanos. Estabelece diretrizes, 
objetivos estratégicos e ações programáticas a serem trilhados nos próximos anos. A definição operacional de 
sua implementação, com estabelecimento de prazos, será garantida por meio de Planos de Ação a serem 
construídos a cada dois anos, sendo fixados os recursos orçamentários, as medidas concretas e os órgãos 
responsáveis por sua execução. 

O texto final deste Programa é fruto de um longo e meticuloso processo de diálogo entre poderes públicos e 
sociedade civil. Representada por diversas organizações e movimentos sociais, esta teve participação novamente 
decisiva em todas as etapas de sua construção. A base inicial do documento foi constituída pelas resoluções 
aprovadas na 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que compuseram um primeiro esqueleto do 
terceiro PNDH. Conteúdos angulares das 50 conferências nacionais já mencionadas foram incorporados ao texto. 
O portal da SEDH/PR expôs durante meses uma redação inicial, para suscitar aperfeiçoamentos e novas 
sugestões. Seguiram-se outros meses de delicada negociação interna entre diferentes áreas de governo até se 
chegar ao documento definitivo. 

Merece destaque o fato inédito e promissor de que 31 ministérios assinam a exposição de motivos requerendo ao 
Presidente da República a publicação do decreto que estabelece este terceiro Programa Nacional de Direitos 
Humanos. 

O desafio agora é concretizá-lo. 

Paulo Vannuchi 

Ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

 



EIXOS ORIENTADORES 

 

• INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

• DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS 

• UNIVERSALIZAR DIREITOS EM UM CONTEXTO DE DESIGUALDADES 

• SEGURANÇA PÚBLICA, ACESSO À JUSTIÇA E COMBATE À VIOLÊNCIA 

• EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIREITOS HUMANOS 

• DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE 

 

EIXO ORIENTADOR I 

INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

A partir da metade dos anos 1970, começam a ressurgir no Brasil iniciativas de articulação dos movimentos 
sociais, a despeito da repressão política e da ausência de canais democráticos de participação. 

Fortes protestos e a luta pela democracia marcaram esse período. Paralelamente, surgiram iniciativas populares 
nos bairros reivindicando direitos básicos como saúde, transporte, moradia e controle do custo de vida. Em um 
primeiro momento, eram iniciativas atomizadas, buscando conquistas parciais, mas que ao longo dos anos foram 
se caracterizando como movimentos sociais organizados. 

Com o avanço da democratização do País, os movimentos sociais multiplicaram-se. Alguns deles 
institucionalizaram-se e passaram a ter expressão política. Os movimentos populares e sindicatos foram, no caso 
brasileiro, os principais promotores da mudança e da ruptura política em diversas épocas e contextos históricos. 
Com efeito, durante a etapa de elaboração da Constituição Cidadã de 1988, esses segmentos atuaram de forma 
especialmente articulada, afirmando-se como um dos pilares da democracia e influenciando diretamente os 
rumos do País. 

Nos anos que se seguiram, os movimentos passaram a se consolidar por meio de redes com abrangência regional 
ou nacional, firmando-se como sujeitos na formulação e monitoramento das políticas públicas. 

Nos anos 1990 desempenharam papel fundamental na resistência a todas as orientações do neoliberalismo de 
flexibilização dos direitos sociais, privatizações, dogmatismo do mercado e enfraquecimento do Estado. 

Nesse mesmo período, multiplicaram-se pelo país experiências de gestão estadual e municipal em que lideranças 
desses movimentos, em larga escala, passaram a desempenhar funções de gestores públicos. 

Com as eleições de 2002, alguns dos setores mais organizados da sociedade trouxeram reivindicações históricas 
acumuladas, passando a influenciar diretamente a atuação do governo e vivendo de perto suas contradições 
internas. 

Nesse novo cenário, o diálogo entre Estado e sociedade civil assumiu especial relevo, com a compreensão e a 
preservação do distinto papel de cada um dos segmentos no processo de gestão. A interação é desenhada por 
acordos e dissensos, debates de ideias e pela deliberação em torno de propostas. Esses requisitos são 
imprescindíveis ao pleno exercício da democracia, cabendo à sociedade civil exigir, pressionar, cobrar, criticar, 
propor e fiscalizar as ações do Estado. 

Essa concepção de interação democrática construída entre os diversos órgãos do Estado e a sociedade civil 
trouxe consigo resultados práticos em termos de políticas públicas e avanços na interlocução de setores do poder 
público com toda a diversidade social, cultural, étnica e regional que caracteriza os movimentos sociais em nosso 
País. Avançou-se fundamentalmente na compreensão de que os Direitos Humanos constituem condição para a 
prevalência da dignidade humana, e que devem ser promovidos e protegidos por meio de esforço conjunto do 
Estado e da sociedade civil. 



Uma das finalidades básicas do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) é dar continuidade à 
integração e ao aprimoramento dos mecanismos de participação existentes, bem como criar novos meios de 
construção e monitoramento das políticas públicas sobre Direitos Humanos no Brasil. 

No âmbito institucional, o PNDH-3 amplia as conquistas na área dos direitos e garantias fundamentais, pois 
internaliza a diretriz segundo a qual a primazia dos Direitos Humanos constitui princípio transversal a ser 
considerado em todas as políticas públicas. 

As diretrizes deste capítulo discorrem sobre a importância de fortalecer a garantia e os instrumentos de 
participação social, o caráter transversal dos Direitos Humanos e a construção de mecanismos de avaliação e 
monitoramento de sua efetivação. Isso inclui a construção de sistema de indicadores de Direitos Humanos e a 
articulação das políticas e instrumentos de monitoramento existentes. 

O Poder Executivo tem papel protagonista de coordenação e implementação do PNDH, mas faz-se necessária a 
definição de responsabilidades compartilhadas entre a União, estados, municípios e Distrito Federal na execução 
de políticas públicas, tanto quanto a criação de espaços de participação e controle social nos Poderes Judiciário e 
Legislativo, no Ministério Público e nas Defensorias, em ambiente de respeito, proteção e efetivação dos 
Direitos Humanos. O conjunto dos órgãos do Estado, – não apenas o Executivo Federal – deve estar 
comprometido com a implementação e monitoramento do PNDH-3. 

Aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil depende da implementação de medidas que garantam à 
sociedade maior participação no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em Direitos Humanos, 
num diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais e deles com o Estado. 

Ampliar o controle externo dos órgãos públicos por meio de ouvidorias, monitorar os compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, realizar conferências periódicas sobre a temática, fortalecer e 
apoiar a criação de conselhos nacional, distrital, estaduais e municipais de Direitos Humanos, garantindo-lhes 
eficiência, autonomia e independência são algumas das formas de assegurar o aperfeiçoamento das políticas 
públicas por meio de diálogo, de mecanismos de controle e das ações contínuas da sociedade civil. 

Fortalecer as informações em Direitos Humanos com produção e seleção de indicadores para mensurar 
demandas, monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas, garante e consolida o controle social e a 
transparência das ações governamentais. 

A adoção de tais medidas fortalecerá a democracia participativa, na qual o Estado atua como instância 
republicana da promoção e defesa dos Direitos Humanos e a sociedade civil como agente ativo – propositivo e 
reativo – de sua implementação. 

 

DIRETRIZ 1:  

INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL COMO INSTRUMENTO 
DE FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 

Objetivo estratégico I: 

Garantia da participação e do controle social das políticas públicas em Direitos Humanos, em diálogo 
plural e transversal entre os vários atores sociais. 

Ações programáticas: 

a) Apoiar, junto ao Poder Legislativo, a instituição do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, dotado de 
recursos humanos, materiais e orçamentários para o seu pleno funcionamento, e efetuar seu credenciamento 
junto ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos como “Instituição 
Nacional Brasileira”, como primeiro passo rumo à adoção plena dos “Princípios de Paris”. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 



Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo a aprovação de projeto de lei para instituir o Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos, garantindo recursos humanos, materiais e orçamentários para o seu pleno 
funcionamento. 

b) Fomentar a criação e o fortalecimento dos conselhos de Direitos Humanos em todos os estados e municípios e 
no Distrito Federal, bem como a criação de programas estaduais de Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se que os poderes públicos de todos os estados, municípios e do Distrito Federal 
envidem esforços para criação, reestruturação e fortalecimento dos Conselhos de Direitos Humanos, em estreita 
colaboração com a sociedade civil. 

c) Criar mecanismos que permitam ação coordenada entre os diversos conselhos de direitos, nas três esferas da 
Federação, visando a criação de agenda comum para a implementação de políticas públicas de Direitos 
Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República 

d) Criar base de dados dos conselhos nacionais, estaduais, distrital e municipais, garantindo seu acesso ao 
público em geral. 

Responsáveis: Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

e) Apoiar fóruns, redes e ações da sociedade civil que fazem acompanhamento, controle social e monitoramento 
das políticas públicas de Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 

Parceiros: Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome f) 
Estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos instrumentos de participação social e consulta 
popular, tais como lei de iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo desbloqueio parlamentar dos mecanismos do referendo e 
plebiscito, reforço da iniciativa popular de projetos de lei e criação de propostas de emendas constitucionais, 
além da instituição do referendo reconvocatório de mandatos eletivos. 

g) Assegurar a realização periódica de conferências de Direitos Humanos, fortalecendo a interação entre 
sociedade civil e poder público. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 



OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

AMPLIAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar a divulgação dos serviços públicos voltados para a efetivação dos Direitos Humanos, em especial nos 
canais de transparência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Controladoria Geral da União. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo apoiar os canais de transparência existentes, considerando o 
Sistema de Informações Gerenciais Avançadas (SIGA BRASIL)8. 

b) Propor a instituição da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, em substituição à Ouvidoria-Geral da 
Cidadania, com independência e autonomia política, com mandato e indicação pelo Conselho Nacional dos 
Direitos Humanos, assegurando recursos humanos, materiais e financeiros para seu pleno funcionamento. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios apoiar a criação de ouvidorias com as 
mesmas finalidades da Ouvidoria Nacional. 

c) Fortalecer a estrutura da Ouvidoria Agrária Nacional. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Parceiros: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República. 

 

DIRETRIZ 2: 

FORTALECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO TRANSVERSAL DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS E DE INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COMO PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS. 

Ações programáticas: 

a) Considerar as diretrizes e objetivos estratégicos do PNDH-3 nos instrumentos de planejamento do Estado, em 
especial no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias9 (LDO) e na Lei Orçamentária Anual 
(LOA). 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria-Geral da 
Presidência da República; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

Recomendação: Recomenda-se aos estados, municípios e Distrito Federal o estabelecimento dos Direitos 
Humanos como princípios orientadores de suas políticas públicas. 

                                                             
8 Sistema de informações criado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal 
(CONORF), em parceria com a Secretaria Especial de Informática (PRODASEN).  
9 Estabelece regras para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA), fixa metas e prioridades da 
administração pública, além de trazer normas que garantam o equilíbrio entre receitas e despesas.  



b) Propor e articular o reconhecimento do status constitucional de instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos novos ou já existentes ainda não ratificados. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

c) Construir e aprofundar agenda de cooperação multilateral em Direitos Humanos que contemple 
prioritariamente o Haiti, os países lusófonos do continente africano e o Timor-Leste. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

Parceiro: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

d) Aprofundar agenda Sul-Sul de cooperação bilateral em Direitos Humanos que contemple prioritariamente os 
países lusófonos do continente africano, o Timor-Leste, Caribe e a América Latina. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE INTERAÇÃO DEMOCRÁTICA PARA A 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Criar o Observatório Nacional dos Direitos Humanos para subsidiar, com dados e informações, o trabalho de 
monitoramento das políticas públicas e de gestão governamental e sistematizar a documentação e legislação, 
nacionais e internacionais, sobre Direitos Humanos  

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério das Relações Exteriores; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Recomendação: Recomenda-se fornecer os dados e informações do Observatório às instituições dedicadas, no 
âmbito regional e internacional, na elaboração e difusão de estudos sobre a situação dos Direitos Humanos, 
como por exemplo, o Observatório sobre Democracia do Mercosul10, sediado em Montevidéu e o Centro 
Mercosul de Promoção do Direito11 do Mercosul. 

b) Estimular e reconhecer pessoas e entidades com destaque na luta pelos Direitos Humanos na sociedade 
brasileira e internacional, com a concessão de premiação, bolsas e outros incentivos, na forma da legislação 
aplicável. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

c) Criar selo nacional “Direitos Humanos”, a ser concedido às entidades públicas e privadas que comprovem 
atuação destacada na defesa e promoção dos direitos fundamentais. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

 

                                                             
10 Criado pelo Conselho do Mercado Comum (CMC) durante a 32ª Reunião de Cúpula do Mercosul em 2007, 
associado ao Centro Mercosul de Promoção de Estado de Direito (CEMPED).  
11 Criado com a finalidade de analisar e reforçar o desenvolvimento do Estado, a governabilidade democrática e 
todos os aspectos vinculados aos processos de integração regional, com especial ênfase no MERCOSUL.  



DIRETRIZ 3: 

INTEGRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E 
CONSTRUÇÃO DE MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE SUA 
EFETIVAÇÃO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE DIREITOS HUMANOS, GARANTINDO O MONITORAMENTO E A TRANSPARÊNCIA DAS 
AÇÕES GOVERNAMENTAIS. 

Ações programáticas: 

a) Instituir e manter sistema nacional de indicadores em Direitos Humanos, de forma articulada com os órgãos 
públicos e a sociedade civil. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Parceiros: Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

b) Integrar os sistemas nacionais de informações para elaboração de quadro geral sobre a implementação de 
políticas públicas e violações aos Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

c) Articular a criação de base de dados com temas relacionados aos Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); Ministério da Saúde/DATASUS; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

d) Utilizar indicadores em Direitos Humanos para mensurar demandas, monitorar avaliar, reformular e propor 
ações efetivas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Justiça; Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da 
Cultura; Ministério do Turismo; Ministério do Esporte; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

e) Propor estudos visando a criação de linha de financiamento para a implementação de institutos de pesquisa e 
produção de estatísticas em Direitos Humanos nos estados. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS ASSUMIDOS PELO ESTADO 
BRASILEIRO EM MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Elaborar relatório anual sobre a situação dos Direitos Humanos no Brasil, em diálogo participativo com a 
sociedade civil. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

b) Elaborar relatórios periódicos para os órgãos de tratados da ONU, no prazo por eles estabelecidos, com base 
em fluxo de informações com órgãos do Governo Federal e com unidades da Federação. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

c) Elaborar relatório de acompanhamento das relações entre o Brasil e o sistema ONU que contenha, entre 
outras, as seguintes informações: 

• Recomendações advindas de relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU; 

• Recomendações advindas dos comitês de tratados do Mecanismo de Revisão Periódica (RPU)12; 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

d) Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em cada órgão do Governo Federal e 
unidades de Federação, referentes aos relatórios internacionais de Direitos Humanos e às recomendações dos 
relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU e dos comitês de tratados. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

Parceiro: Casa Civil da Presidência da República. 

e) Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em cada órgão do Governo Federal 
referentes aos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos13 e às decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

f) Criar banco de dados público sobre todas as recomendações dos sistemas ONU e OEA feitas ao Brasil, 
contendo as medidas adotadas pelos diversos órgãos públicos para seu cumprimento. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

 

                                                             
12 Ferramenta fundamental para reduzir a seletividade do tratamento acordado aos Direitos Humanos no marco 
das Nações Unidas, especialmente às questões relacionadas à situação dos direitos humanos em países 
específicos, e está empenhado em engajar-se neste exercício de modo construtivo e transparente.  
13 Órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) criado para promover a observância e a defesa dos 
Direitos Humanos e para servir como órgão consultivo da Organização nesta matéria.  



EIXO ORIENTADOR II 

DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS 

 

O tema “desenvolvimento” tem sido amplamente debatido por ser um conceito complexo e multidisciplinar. 

Não existe modelo único e preestabelecido de desenvolvimento, porém, pressupõe-se que ele deva garantir a 
livre determinação dos povos, o reconhecimento de soberania sobre seus recursos e riquezas naturais, respeito 
pleno à sua identidade cultural e a busca de equidade na distribuição das riquezas. 

Durante muitos anos, o crescimento econômico, medido pela variação anual do Produto Interno Bruto (PIB), foi 
usado como indicador relevante para medir o avanço de um país. Acreditava-se que, uma vez garantido o 
aumento de bens e serviços, sua distribuição ocorreria de forma a satisfazer as necessidades de todas as pessoas. 
Constatou-se, porém, que, embora importante, o crescimento do PIB não é suficiente para causar, 
automaticamente, melhoria do bem-estar para todas as camadas sociais. Por isso, o conceito de desenvolvimento 
foi adotado por ser mais abrangente e refletir, de fato, melhorias nas condições de vida dos indivíduos. 

A teoria predominante de desenvolvimento econômico o define como um processo que faz aumentar as 
possibilidades de acesso das pessoas a bens e serviços, propiciadas pela expansão da capacidade e do âmbito das 
atividades econômicas. O desenvolvimento seria medida qualitativa do progresso da economia de um país, 
refletindo transições de estágios mais baixos para estágios mais altos, por meio da adoção de novas tecnologias 
que permitem e favorecem essa transição. Cresce nos últimos anos a assimilação das ideias desenvolvidas por 
Amartya Sen, que abordam o desenvolvimento como liberdade e seus resultados centrados no bem estar social e, 
por conseguinte, nos direitos do ser humano. 

São essenciais para o desenvolvimento as liberdades e os direitos básicos como alimentação, saúde e educação. 
As privações das liberdades não são apenas resultantes da escassez de recursos, mas sim das desigualdades 
inerentes aos mecanismos de distribuição, da ausência de serviços públicos e de assistência do Estado para a 
expansão das escolhas individuais. Este conceito de desenvolvimento reconhece seu caráter pluralista e a tese de 
que a expansão das liberdades não representa somente um fim, mas também o meio para seu alcance. Em 
consequência, a sociedade deve pactuar as políticas sociais e os direitos coletivos de acesso e uso dos recursos. A 
partir daí, a medição de um índice de desenvolvimento humano veio substituir a medição de aumento do PIB, 
uma vez que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) combina a riqueza per capita dada pelo PIB aos 
aspectos de educação e expectativa de vida, permitindo, pela primeira vez, uma avaliação de aspectos sociais não 
mensurados pelos padrões econométricos. 

No caso do Brasil, por muitos anos o crescimento econômico não levou à distribuição justa de renda e riqueza, 
mantendo-se elevados índices de desigualdade. As ações de Estado voltadas para a conquista da igualdade 
socioeconômica requerem ainda políticas permanentes, de longa duração, para que se verifique a plena proteção 
e promoção dos Direitos Humanos. É necessário que o modelo de desenvolvimento econômico tenha a 
preocupação de aperfeiçoar os mecanismos de distribuição de renda e de oportunidades para todos os brasileiros, 
bem como incorpore os valores de preservação ambiental. Os debates sobre as mudanças climáticas e o 
aquecimento global, gerados pela preocupação com a maneira com que os países vêm explorando os recursos 
naturais e direcionando o progresso civilizatório, está na agenda do dia. Esta discussão coloca em questão os 
investimentos em infraestrutura e modelos de desenvolvimento econômico na área rural, baseados, em grande 
parte, no agronegócio, sem a preocupação com a potencial violação dos direitos de pequenos e médios 
agricultores e das populações tradicionais. 

O desenvolvimento pode ser garantido se as pessoas forem protagonistas do processo, pressupondo a garantia de 
acesso de todos os indivíduos aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e incorporando a 
preocupação com a preservação e a sustentabilidade como eixos estruturantes de proposta renovada de 
progresso. Esses direitos têm como foco a distribuição da riqueza, dos bens e serviços. 

Todo esse debate traz desafios para a conceituação sobre os Direitos Humanos no sentido de incorporar o 
desenvolvimento como exigência fundamental. A perspectiva dos Direitos Humanos contribui para 
redimensionar o desenvolvimento. Motiva a passar da consideração de problemas individuais a questões de 
interesse comum, de bem-estar coletivo, o que alude novamente o Estado e o chama à corresponsabilidade social 
e à solidariedade. 



Ressaltamos que a noção de desenvolvimento está sendo amadurecida como parte de um debate em curso na 
sociedade e no governo, incorporando a relação entre os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, 
buscando garantia do acesso ao trabalho, à saúde, à educação, à alimentação, à vida cultural, à moradia 
adequada, à previdência, à assistência social e a um meio ambiente sustentável. A inclusão do tema 
Desenvolvimento e Direitos Humanos na 11ª Conferência Nacional reforçou as estratégias governamentais em 
sua proposta de desenvolvimento. 

Assim, este capítulo do PNDH-3 propõe instrumentos de avanço e reforça propostas para políticas públicas de 
redução das desigualdades sociais concretizadas por meio de ações de transferência de renda, incentivo à 
economia solidária e ao cooperativismo, à expansão da reforma agrária, ao fomento da aquicultura, da pesca e do 
extrativismo e da promoção do turismo sustentável. 

O PNDH-3 inova ao incorporar o meio ambiente saudável e as cidades sustentáveis como Direitos Humanos, 
propõe a inclusão do item “direitos ambientais” nos relatórios de monitoramento sobre Direitos Humanos e do 
item “Direitos Humanos” nos relatórios ambientais, assim como fomenta pesquisas de tecnologias socialmente 
inclusivas. 

Nos projetos e empreendimentos com grande impacto socioambiental, o PNDH-3 garante a participação efetiva 
das populações atingidas, assim como prevê ações mitigatórias e compensatórias. Considera fundamental 
fiscalizar o respeito aos Direitos Humanos nos projetos implementados pelas empresas transnacionais, bem 
como seus impactos na manipulação das políticas de desenvolvimento. Nesse sentido, avalia como importante 
mensurar o impacto da biotecnologia aplicada aos alimentos, da nanotecnologia, dos poluentes orgânicos 
persistentes, metais pesados e outros poluentes inorgânicos em relação aos Direitos Humanos. 

Alcançar o desenvolvimento com Direitos Humanos é capacitar as pessoas e as comunidades a exercerem a 
cidadania, com direitos e responsabilidades. É incorporar, nos projetos, a própria população brasileira, por meio 
de participação ativa nas decisões que afetam diretamente suas vidas. É assegurar a transparência dos grandes 
projetos de desenvolvimento econômico e mecanismos de compensação para a garantia dos Direitos Humanos 
das populações diretamente atingidas. 

Por fim, este Programa reforça o papel da equidade no Plano Plurianual (PPA), como instrumento de garantia de 
priorização orçamentária de programas sociais. 

 

DIRETRIZ 4: 

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, AMBIENTALMENTE EQUILIBRADO E TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E REGIONALMENTE DIVERSO, PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO 
SOCIAL. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento social e de combate à fome, visando a inclusão e a 
promoção da cidadania, garantindo a segurança alimentar e nutricional, renda mínima e assistência integral às 
famílias. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome b) Expandir políticas públicas de 
geração e transferência de renda para erradicação da extrema pobreza e redução da pobreza. 



Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Parceiros: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Ministério da Fazenda Desenvolvimento e Direitos Humanos. 

c) Apoiar projetos de desenvolvimento sustentável local para redução das desigualdades inter e intrarregionais e 
o aumento da autonomia e sustentabilidade de espaços sub-regionais. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Cultura; Ministério da Pesca e 
Aquicultura; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

d) Avançar na implantação da reforma agrária, como forma de inclusão social e acesso aos direitos básicos, de 
forma articulada com as políticas de saúde, educação, meio ambiente e fomento à produção alimentar. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA); Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Ministério do Meio Ambiente; 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

e) Incentivar as políticas públicas de economia solidária, de cooperativismo e associativismo e de fomento a 
pequenas e micro empresas. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério das 
Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério da Pesca e Aquicultura; 
Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Cultura. 

f) Fortalecer políticas públicas de apoio ao extrativismo e ao manejo florestal comunitário ambientalmente 
sustentáveis. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Parceiro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 

g) Fomentar o debate sobre a expansão de plantios de monoculturas que geram impacto no meio ambiente e na 
cultura dos povos e comunidades tradicionais, tais como eucalipto, cana-de-açúcar, soja, e sobre o manejo 
florestal, a grande pecuária, mineração, turismo e pesca. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério de Minas e Energia; 
Ministério do Turismo; Ministério da Pesca e Aquicultura h) Erradicar o trabalho infantil, bem como todas as 
formas de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas, com base em códigos 
de conduta e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Turismo. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Educação; Ministério da 
Justiça; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Secretaria-Geral da Presidência da 
República/Secretaria Nacional de Juventude; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios ações de combate da exploração 
sexual de mulheres no turismo sexual. 



i) Garantir que os grandes empreendimentos e os projetos de infraestrutura resguardem os direitos dos povos 
indígenas e de comunidades quilombolas e tradicionais, conforme previsto na Constituição e nos tratados e 
convenções internacionais. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério dos Transportes; Ministério da Integração Nacional; Ministério 
de Minas e Energia; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério 
da Pesca e Aquicultura; Secretaria Especial de Portos da Presidência da República.  

j) Integrar políticas de geração de emprego e renda e políticas sociais para o combate à pobreza rural dos 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, famílias de pescadores e 
comunidades tradicionais. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Integração Nacional; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça, Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Cultura; 
Ministério da Pesca e Aquicultura.  

Parceiros: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Meio Ambiente; Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). 

k) Integrar políticas sociais e de geração de emprego e renda para o combate à pobreza urbana, em especial de 
catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério das Cidades; Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

l) Fortalecer políticas públicas de fomento à aquicultura e à pesca sustentáveis, com foco nos povos e 
comunidades tradicionais de baixa renda, contribuindo para a segurança alimentar e a inclusão social, mediante a 
criação e geração de trabalho e renda alternativos e inserção no mercado de trabalho. 

Responsáveis: Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Parceiros: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Meio 
Ambiente. 

m) Promover o turismo sustentável com geração de trabalho e renda, respeito à cultura local, participação e 
inclusão dos povos e das comunidades nos benefícios advindos da atividade turística. 

Responsáveis: Ministério do Turismo; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Meio 
Ambiente; Ministério da Cultura; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria-Geral da 
Presidência da República/Secretaria Nacional de Juventude; Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

FORTALECIMENTO DE MODELOS DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLÓGICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Garantir que nos projetos de reforma agrária e agricultura familiar sejam incentivados os modelos de produção 
agroecológica e a inserção produtiva nos mercados formais. 



Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. 

Parceiros: Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Ciência e Tecnologia; Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa); Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 

b) Fortalecer a agricultura familiar camponesa e a pesca artesanal, com ampliação do crédito, do seguro, da 
assistência técnica, extensão rural e da infraestrutura para a comercialização. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

c) Garantir pesquisa e programas voltados à agricultura familiar e pesca artesanal, com base nos princípios da 
agroecologia. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Ciência e Tecnologia; 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro). 

d) Fortalecer a legislação e a fiscalização para evitar a contaminação dos alimentos e danos à saúde e ao meio 
ambiente causados pelos agrotóxicos. 

Responsáveis: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Meio Ambiente; Ministério 
da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

e) Promover o debate com as instituições de ensino superior e a sociedade civil para a implementação de cursos e 
realização de pesquisas tecnológicas voltados à temática socioambiental, agroecologia e produção orgânica, 
respeitando as especificidades de cada região. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Agrário Desenvolvimento e Direitos 
Humanos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

FOMENTO À PESQUISA E À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS SOCIALMENTE INCLUSIVAS, EMANCIPATÓRIAS E AMBIENTALMENTE 
SUSTENTÁVEIS. 

 

Ações programáticas: 

a) Adotar tecnologias sociais de baixo custo e fácil aplicabilidade nas políticas e ações públicas para a geração 
de renda e para a solução de problemas socioambientais e de saúde pública. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Saúde. 

Parceiros: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

b) Garantir a aplicação do princípio da precaução na proteção da agrobiodiversidade e da saúde, realizando 
pesquisas que avaliem os impactos dos transgênicos no meio ambiente e na saúde. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Meio Ambiente; Ministério de Ciência e Tecnologia.  

c) Fomentar tecnologias alternativas para substituir o uso de substâncias danosas à saúde e ao meio ambiente, 
como poluentes orgânicos persistentes, metais pesados e outros poluentes inorgânicos. 



Responsáveis: Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Saúde; 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

d) Fomentar tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos e emissões atmosféricas para minimizar impactos 
à saúde e ao meio ambiente. 

Responsáveis: Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Saúde; 
Ministério das Cidades. 

Parceiros: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP). 

e) Desenvolver e divulgar pesquisas públicas para diagnosticar os impactos da biotecnologia e da nanotecnologia 
em temas de Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério de Ciência e 
Tecnologia. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP). 

f) Produzir, sistematizar e divulgar pesquisas econômicas e metodologias de cálculo de custos socioambientais 
de projetos de infraestrutura, de energia e de mineração que sirvam como parâmetro para o controle dos 
impactos de grandes projetos. 

Responsáveis: Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério das Minas e Energia; Ministério do Meio 
Ambiente; Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; Ministério da Integração Nacional. 

Parceiros: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

GARANTIA DO DIREITO A CIDADES INCLUSIVAS E SUSTENTÁVEIS. 

 

Ações programáticas: 

a) Apoiar ações que tenham como princípio o direito a cidades inclusivas e acessíveis como elemento 
fundamental da implementação de políticas urbanas. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República; Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro). 

b) Fortalecer espaços institucionais democráticos, participativos e de apoio aos municípios para a implementação 
de planos diretores que atendam aos preceitos da política urbana estabelecidos no Estatuto da Cidade. 

Responsável: Ministério das Cidades. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário a aplicação do conceito constitucional da função social da 
propriedade. 



c) Fomentar políticas públicas de apoio aos estados, Distrito Federal e municípios em ações sustentáveis de 
urbanização e regularização fundiária dos assentamentos de população de baixa renda, comunidades pesqueiras e 
de provisão habitacional de interesse social, materializando a função social da propriedade. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Pesca e Aquicultura.  

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 
República. 

d) Fortalecer a articulação entre os órgãos de governo e os consórcios municipais para atuar na política de 
saneamento ambiental, com participação da sociedade civil. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República. 

e) Fortalecer a política de coleta, reaproveitamento, triagem, reciclagem e a destinação seletiva de resíduos 
sólidos e líquidos, com a organização de cooperativas de reciclagem,que beneficiem as famílias dos catadores. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Ministério do Meio Ambiente. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados a assinatura de convênios para implementação dos planos estaduais 
de gestão integrada de resíduos sólidos. 

f) Fomentar políticas e ações públicas voltadas à mobilidade urbana sustentável. 

Responsável: Ministério das Cidades. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

g) Considerar na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento urbano os impactos na saúde pública. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério das Cidades. 

h) Fomentar políticas públicas de apoio às organizações de catadores de materiais recicláveis, visando à 
disponibilização de áreas e prédios desocupados pertencentes à União, a fim de serem transformados em 
infraestrutura produtiva para essas organizações. 

Responsáveis: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério das Cidades; Ministério do Trabalho 
e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

i) Estimular a produção de alimentos de forma comunitária, com uso de tecnologias de bases agroecológicas, em 
espaços urbanos e periurbanos ociosos e fomentar a mobilização comunitária para a implementação de hortas, 
viveiros, pomares, canteiros de ervas medicinais, criação de pequenos animais, unidades de processamento e 
beneficiamento agroalimentar, feiras e mercados públicos populares. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Parceiro: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

 



DIRETRIZ 5: 

VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA COMO SUJEITO CENTRAL DO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESENVOLVIMENTO COM GRANDE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. 

 

Ações programáticas: 

a) Fortalecer ações que valorizem a pessoa humana como sujeito central do desenvolvimento, enfrentando o 
quadro atual de injustiça ambiental que atinge principalmente as populações mais pobres. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Meio 
Ambiente. 

b) Assegurar participação efetiva da população na elaboração dos instrumentos de gestão territorial e na análise e 
controle dos processos de licenciamento urbanístico e ambiental de empreendimentos de impacto, especialmente 
na definição das ações mitigadoras e compensatórias por impactos sociais e ambientais. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério das Cidades. 

Parceiros: Ministério de Minas e Energia; Casa Civil da Presidência da República; Ministério dos Transportes; 
Secretaria-Geral da Presidência da República. 

c) Fomentar a elaboração do Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE), incorporando o sócio e etnozoneamento. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente. 

Parceiros: Ministério da Integração Nacional; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

d) Assegurar a transparência dos projetos realizados, em todas as suas etapas, e dos recursos utilizados nos 
grandes projetos econômicos, para viabilizar o controle social. 

Responsáveis: Ministério dos Transportes; Ministério da Integração Nacional; Ministério de Minas e Energia; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Casa Civil da Presidência da República; Controladoria-Geral da União. 

e) Garantir a exigência de capacitação qualificada e participativa das comunidades afetadas nos projetos básicos 
de obras e empreendimentos com impactos sociais e ambientais. 

Responsáveis: Ministério da Integração Nacional; Ministério de Minas e Energia; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República. 

f) Definir mecanismos para a garantia dos Direitos Humanos das populações diretamente atingidas e vizinhas aos 
empreendimentos de impactos sociais e ambientais. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Casa Civil da Presidência da República; 
Secretaria-Geral da Presidência da República; Ministério de Minas e Energia; Ministério dos Transportes; 
Secretaria Especial de Portos da Presidência da República. 

g) Apoiar a incorporação dos sindicatos de trabalhadores e centrais sindicais nos processos de licenciamento 
ambiental de empresas, de forma a garantir o direito à saúde do trabalhador. 



Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Saúde. 

h) Promover e fortalecer ações de proteção às populações mais pobres da convivência com áreas contaminadas, 
resguardando-as contra essa ameaça e assegurando-lhes seus direitos fundamentais. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério das Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Saúde. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

AFIRMAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA EQUIDADE COMO 
FUNDAMENTOS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL. 

 

Ações programáticas: 

a) Reforçar o papel do Plano Plurianual (PPA) como instrumento de consolidação dos Direitos Humanos e de 
enfrentamento da concentração de renda e riqueza e de promoção da inclusão da população de baixa renda. 

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Recomendação: Recomenda-se aos Poderes Judiciário e Legislativo estimular o debate para revisão dos 
procedimentos adotados na etapa legislativa do processo orçamentário, possibilitando maior envolvimento da 
sociedade nas discussões sobre as prioridades de uso dos recursos públicos. 

b) Reforçar os critérios da equidade e da prevalência dos Direitos Humanos como prioritários na avaliação da 
programação orçamentária de ação ou autorização de gastos. 

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

c) Instituir um código de conduta em Direitos Humanos para ser considerado no âmbito do poder público como 
critério para a contratação e financiamento de empresas. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Casa Civil da Presidência da República. 

d) Regulamentar a taxação do imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição. 

Responsáveis: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo que legisle sobre o imposto sobre grandes fortunas. 

e) Ampliar a adesão de empresas ao compromisso de responsabilidade social e Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Parceiros: Ministério do Turismo; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

FORTALECIMENTO DOS DIREITOS ECONÔMICOS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. 

 



Ações programáticas: 

a) Garantir o acesso universal a serviços públicos essenciais de qualidade. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Ministério de Minas e Energia; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério das Cidades. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e municípios a ampliação da garantia ao acesso universal a serviços 
públicos essenciais de qualidade. 

b) Fortalecer o sistema brasileiro de defesa da concorrência para coibir condutas anticompetitivas e 
concentradoras de renda. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Fazenda. 

c) Garantir o direito à informação do consumidor, fortalecendo as ações de acompanhamento de mercado, 
inclusive a rotulagem dos transgênicos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Parceiros: Ministério das Comunicações; Agências reguladoras. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, por meio dos Procons, garantir o direito à informação do 
consumidor, fortalecendo as ações de fiscalização de especificações técnicas, inclusive a rotulagem dos 
transgênicos. 

d) Fortalecer o combate à fraude e a avaliação da conformidade dos produtos e serviços no mercado. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Parceiros: Agências reguladoras. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, por meio dos Procons, o fortalecimento do combate à fraude e o 
controle de qualidade dos produtos e serviços no mercado. 

 

DIRETRIZ 6: 

PROMOVER E PROTEGER OS DIREITOS AMBIENTAIS COMO DIREITOS HUMANOS, 
INCLUINDO AS GERAÇÕES FUTURAS COMO SUJEITOS DE DIREITOS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS AMBIENTAIS COMO DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Incluir o item Direito Ambiental nos relatórios de monitoramento dos Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Meio 
Ambiente. 

b) Incluir o tema dos Direitos Humanos nos instrumentos e relatórios dos órgãos ambientais. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Meio 
Ambiente. 

c) Assegurar a proteção dos direitos ambientais e dos Direitos Humanos no Código Florestal. 



Responsável: Ministério do Meio Ambiente. 

d) Implementar e ampliar políticas públicas voltadas para a recuperação de áreas degradadas e áreas de 
desmatamento nas zonas urbanas e rurais. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério das Cidades. 

Parceiro: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Recomendação: Recomendam-se aos estados a implementação e a ampliação de políticas públicas voltadas para 
a recuperação de áreas degradadas e de desmatamento nas zonas urbanas e rurais. 

e) Fortalecer ações que estabilizem a concentração de gases de efeito estufa em um nível que permita a 
adaptação dos ecossistemas à mudança do clima, controlando a interferência das atividades humanas (antrópicas) 
no sistema climático. 

Responsável: Ministério do Meio Ambiente. 

f) Garantir o efetivo acesso à informação sobre a degradação e os riscos ambientais, e ampliar e articular as bases 
de informações dos entes federados e produzir informativos em linguagem acessível. 

Responsável: Ministério do Meio Ambiente. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Ministério Público garantir o efetivo acesso à informação sobre degradação e 
riscos ambientais, ampliando e articulando as bases de informações de todos os entes federados e produzindo 
informativos em linguagem acessível. 

g) Integrar os atores envolvidos no combate ao trabalho escravo nas operações correntes de fiscalização ao 
desmatamento e ao corte ilegal de madeira. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério do Meio Ambiente. 

 

EIXO ORIENTADOR III 

UNIVERSALIZAR DIREITOS EM UM CONTEXTO DE DESIGUALDADES 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma em seu preâmbulo que o “reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo”. No entanto, nas vicissitudes ocorridas no cumprimento da Declaração 
pelos Estados signatários, identificou-se a necessidade de reconhecer as diversidades e diferenças para 
concretização do princípio da igualdade. 

No Brasil, ao longo das últimas décadas, os Direitos Humanos passaram a ocupar uma posição de destaque no 
ordenamento jurídico. O País avançou decisivamente na proteção e promoção do direito às diferenças. Porém, o 
peso negativo do passado continua a projetar no presente uma situação de profunda iniquidade social. 

O acesso aos direitos fundamentais continua enfrentando barreiras estruturais, resquícios de um processo 
histórico, até secular, marcado pelo genocídio indígena, pela escravidão e por períodos ditatoriais, práticas que 
continuam a ecoar em comportamentos, leis e na realidade social. 

O PNDH-3 assimila os grandes avanços conquistados ao longo destes últimos anos, tanto nas políticas de 
erradicação da miséria e da fome, quanto na preocupação com a moradia e saúde, e aponta para a continuidade e 
ampliação do acesso a tais políticas, fundamentais para garantir o respeito à dignidade humana. 

Os objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania plena preconizam a universalidade, 
indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos, condições para sua efetivação integral e igualitária. O 



acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e moradia, trabalho decente, educação, 
participação política, cultura, lazer, esporte e saúde, deve considerar a pessoa humana em suas múltiplas 
dimensões de ator social e sujeito da cidadania. 

À luz da história dos movimentos sociais e programas de governo, o PNDH-3 se orienta pela transversalidade, 
para que a implementação dos direitos civis e políticos transitem pelas diversas dimensões dos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Caso contrário, grupos sociais afetados pela pobreza, pelo racismo 
estrutural e pela discriminação dificilmente terão acesso a tais direitos. 

As ações programáticas formuladas visam a enfrentar o desafio de eliminar as desigualdades, levando em conta 
as dimensões de gênero e raça nas políticas públicas, desde o planejamento até a sua concretização e avaliação. 
Há, neste sentido, propostas de criação de indicadores que possam mensurar a implementação progressiva dos 
direitos. 

Às desigualdades soma-se a persistência da discriminação, que muitas vezes se manifesta sob a forma de 
violência contra sujeitos que são histórica e estruturalmente vulnerabilizados. 

O combate à discriminação mostra-se necessário, mas insuficiente enquanto medida isolada. Os pactos e 
convenções que integram o sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos apontam para a necessidade 
de combinar estas medidas com políticas compensatórias que aceleram a construção da igualdade, como forma 
capaz de estimular a inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além disso, as ações afirmativas constituem 
medidas especiais e temporárias que buscam remediar um passado discriminatório. 

No rol de movimentos e grupos sociais que demandam políticas de inclusão social encontram-se crianças, 
adolescentes, mulheres, pessoas idosas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas com 
deficiência, povos indígenas, populações negras e quilombolas, ciganos, ribeirinhos, varzanteiros, pescadores, 
entre outros. 

Definem-se, neste capítulo, medidas e políticas que devem ser efetivadas para reconhecer e proteger os 
indivíduos como iguais na diferença, ou seja, valorizar a diversidade presente na população brasileira para 
estabelecer acesso igualitário aos direitos fundamentais. Trata-se de reforçar os programas de governo e as 
resoluções pactuadas nas diversas conferências nacionais temáticas, sempre sob o foco dos Direitos Humanos, 
com a preocupação de assegurar o respeito às diferenças e o combate às desigualdades, para o efetivo acesso aos 
direitos. 

Por fim, em respeito à primazia constitucional de proteção e promoção da infância, da adolescência e da 
juventude, o capítulo aponta em suas diretrizes para o respeito e a garantia das gerações futuras. Como sujeitos 
de direitos, as crianças, os adolescentes e os jovens são frequentemente subestimadas em sua participação 
política e em sua capacidade decisória. Preconiza-se o dever de assegurar-lhes, desde cedo, o direito de opinião e 
participação. 

Marcadas pelas diferenças e por sua fragilidade temporal, as crianças, os adolescentes e os jovens estão sujeitos a 
discriminações e violências. As ações programáticas promovem a garantia de espaços e investimentos que 
assegurem proteção contra qualquer forma de violência e discriminação, bem como a promoção da articulação 
entre família, sociedade e Estado para fortalecer a rede social de proteção que garante a efetividade de seus 
direitos. 

 



DIRETRIZ 7: 

GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, ASSEGURANDO A CIDADANIA PLENA. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

UNIVERSALIZAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 
DOCUMENTAÇÃO BÁSICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar e reestruturar a rede de atendimento para a emissão do registro civil de nascimento visando a sua 
universalização. 

• Interligar maternidades e unidades de saúde aos cartórios, por meio de sistema manual ou informatizado, para 
emissão de registro civil de nascimento logo após o parto, garantindo ao recém nascido a certidão de 
nascimento antes da alta médica. 

• Fortalecer a Declaração de Nascido Vivo (DNV), emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como 
mecanismo de acesso ao registro civil de nascimento, contemplando a diversidade na emissão pelos 
estabelecimentos de saúde e pelas parteiras. 

• Realizar orientação sobre a importância do registro civil de nascimento para a cidadania por meio da rede de 
atendimento (saúde, educação e assistência social) e pelo sistema de Justiça e de segurança pública. 

• Aperfeiçoar as normas e o serviço público notarial e de registro, em articulação com o Conselho Nacional de 
Justiça, para garantia da gratuidade e da cobertura do serviço de registro civil em âmbito nacional. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da 
Previdência Social; Ministério da Justiça; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Ministério da Educação. 

b) Promover a mobilização nacional com intuito de reduzir o número de pessoas sem registro civil de nascimento 
e documentação básica. 

• Instituir comitês gestores estaduais, distrital e municipais com o objetivo de articular as instituições públicas 
e as entidades da sociedade civil para a implantação de ações que visem à ampliação do acesso à 
documentação básica. 

• Realizar campanhas para orientação e conscientização da população e dos agentes responsáveis pela 
articulação e pela garantia do acesso aos serviços de emissão de registro civil de nascimento e de 
documentação básica. 

• Realizar mutirões para emissão de registro civil de nascimento e documentação básica, com foco nas regiões 
de difícil acesso e no atendimento às populações específicas como os povos indígenas, quilombolas, ciganos, 
pessoas em situação de rua, institucionalizadas e às trabalhadoras rurais. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da 
Defesa; Ministério da Fazenda; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Cultura. 

Recomendação: Recomenda-se articulação dos entes federados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN Brasil), a Associação Nacional de Notários 
(ANOREG Brasil), e entidades da sociedade civil para participarem da mobilização nacional. 



c) Criar bases normativas e gerenciais para garantia da universalização do acesso ao registro civil de nascimento 
e à documentação básica. 

• Implantar sistema nacional de registro civil para interligação das informações de estimativas de nascimentos, 
de nascidos vivos e do registro civil de nascimento, a fim de viabilizar a busca ativa dos nascidos não 
registrados e aperfeiçoar os indicadores para subsidiar políticas públicas. 

• Desenvolver estudo e revisão da legislação para garantir o acesso do cidadão ao registro civil de nascimento 
em todo o território nacional. 

• Realizar estudo de sustentabilidade do serviço notarial e de registro no País. 

• Desenvolver a padronização do registro civil (certidão de nascimento, de casamento e de óbito) em território 
nacional. 

• Garantir a emissão gratuita de Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) aos reconhecidamente 
pobres. 

• Desenvolver estudo sobre a política nacional de documentação civil básica. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério da Previdência Social; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiro: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Recomendação: Recomenda-se articular os entes federados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação 
Nacional de Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN Brasil), a Associação Nacional de Notários (ANOREG 
Brasil) e entidades da sociedade civil para participarem na organização de bases normativas e gerenciais para 
garantia da universalização do acesso ao registro civil de nascimento e à documentação básica. 

d) Incluir no questionário do censo demográfico perguntas para identificar a ausência de documentos civis na 
população. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA POR MEIO DE POLÍTICAS ESTRUTURANTES. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar o acesso aos alimentos por meio de programas e ações de geração e transferência de renda, com 
ênfase na participação das mulheres como potenciais beneficiárias. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República. 

Parceiro: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a promoção de ações para a efetivação da Lei de 
Segurança Alimentar (Lei 11.346/2006). 

b) Vincular programas de transferência de renda à garantia da segurança alimentar da criança, por meio do 
acompanhamento da saúde e nutrição e do estímulo de hábitos alimentares saudáveis, com o objetivo de 
erradicar a desnutrição infantil. 



Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Educação; Ministério da 
Saúde. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

c) Fortalecer a agricultura familiar e camponesa no desenvolvimento de ações específicas que promovam a 
geração de renda no campo e o aumento da produção de alimentos agroecológicos para o autoconsumo e para o 
mercado local. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. 

Parceiros: Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Trabalho e Emprego; Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa); Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Recomendação: Recomendam-se aos estados, Distrito Federal e municípios a implementação e fortalecimento de 
políticas socioeconômicas que possibilitem aos agricultores familiares agregarem valor aos produtos, tais como 
apoio ao associativismo, cooperativismo, pequenas indústrias agropecuárias. 

d) Ampliar o abastecimento alimentar, com maior autonomia e fortalecimento da economia local, associado a 
programas de informação, de educação alimentar, de capacitação, de geração de ocupações produtivas, de 
agricultura familiar camponesa e de agricultura urbana. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Parceiros: Ministério do Trabalho e Emprego; Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Recomendação: Recomenda-se o estímulo à articulação, à mobilização e ao controle social por meio de parcerias 
da sociedade civil com o Governo Federal para a realização de campanhas de combate à fome e de segurança 
alimentar e nutricional. 

e) Promover a implantação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, com vistas a ampliar 
o acesso à alimentação saudável de baixo custo, valorizar as culturas alimentares regionais, estimular o 
aproveitamento integral dos alimentos, evitar o desperdício e contribuir com a recuperação social e de saúde da 
sociedade. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Saúde; Ministério da Cultura; Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB). 

f) Garantir que os hábitos e contextos regionais sejam incorporados nos modelos de segurança alimentar como 
fatores da produção sustentável de alimentos. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Cultura; Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB). 

g) Realizar pesquisas científicas que promovam ganhos de produtividade na agricultura familiar e assegurar 
estoques reguladores. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Parceiros: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 



OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

GARANTIA DO ACESSO À TERRA E À MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E 
GRUPOS SOCIAIS VULNERABILIZADOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Fortalecer a reforma agrária com prioridade à implementação e recuperação de assentamentos, à regularização 
do crédito fundiário e à assistência técnica aos assentados, atualização dos índices Grau de Utilização da Terra 
(GUT) e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), conforme padrões atuais e regulamentação da desapropriação 
de áreas pelo descumprimento da função social plena. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Parceiro: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios, além dos demais Poderes e Ministério 
Público a articulação para fortalecer a reforma agrária. 

b) Integrar as ações de mapeamento das terras públicas da União. 

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

c) Estimular o saneamento dos serviços notariais de registros imobiliários, possibilitando o bloqueio ou o 
cancelamento administrativo dos títulos das terras e registros irregulares. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário agir articulado aos estados para a efetivação do saneamento 
dos serviços notariais. 

d) Garantir demarcação, homologação, regularização e desintrusão das terras indígenas, em harmonia com os 
projetos de futuro de cada povo indígena, assegurando seu etnodesenvolvimento e sua autonomia produtiva. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA); Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário celeridade nos julgamentos das ações, relacionadas às 
demarcações, em consonância com o Decreto nº 1.775/96 e a Convenção 169 da OIT. 

e) Assegurar às comunidades quilombolas a posse dos seus territórios, acelerando a identificação, o 
reconhecimento, a demarcação e a titulação desses territórios, respeitando e preservando os sítios de alto valor 
simbólico e histórico. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Cultura; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Parceiro: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Supremo Tribunal Federal que a ADIN interposta contra o Decreto seja julgada 
improcedente. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário celeridade nos julgamentos das demarcações, em consonância com o 
Decreto nº 4.887/2003, o art. 68 do ADCT e a Convenção 169 OIT. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário se manifestar a favor da constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003. 



f) Garantir o acesso a terra às populações ribeirinhas, varzanteiras e pescadoras, assegurando acesso aos recursos 
naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Meio Ambiente. 

Parceiro: Ministério da Pesca e Aqüicultura. 

g) Garantir que nos programas habitacionais do governo sejam priorizadas as populações de baixa renda, a 
população em situação de rua e grupos sociais em situação de vulnerabilidade no espaço urbano e rural, 
considerando os princípios da moradia digna, do desenho universal e os critérios de acessibilidade nos projetos. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Parceiros: 
Casa Civil da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

Recomendação: Recomenda-se a facilitação do acesso a subsídios e créditos habitacionais para famílias de baixa 
renda, priorizando o cadastro de mulheres a partir dos dados do Cadastro Único. 

h) Promover a destinação das glebas e edifícios vazios ou subutilizados pertencentes à União, para a população 
de baixa renda, reduzindo o déficit habitacional. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios o planejamento de ações de combate 
ao déficit habitacional. 

i) Estabelecer que a garantia da qualidade de abrigos e albergues, bem como seu caráter inclusivo e de resgate da 
cidadania à população em situação de rua, estejam entre os critérios de concessão de recursos para novas 
construções e manutenção dos existentes. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

j) Apoiar o monitoramento de políticas de habitação de interesse social pelos conselhos municipais de habitação, 
garantindo às cooperativas e associações habitacionais acesso às informações. 

Responsável: Ministério das Cidades. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos conselhos estaduais e municipais que monitorem os projetos habitacionais 
implantados nos estados, Distrito Federal e municípios. 

k) Garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o território nacional, visando a 
preservação de suas tradições, práticas e patrimônio cultural. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Cidades. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos municípios e Distrito Federal que em seus planos diretores contemplem áreas 
para os acampamentos ciganos. 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL A SISTEMA DE SAÚDE DE QUALIDADE. 

 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de serviços básicos de saúde e de atendimento domiciliar para a população 
de baixa renda, com enfoque na prevenção e diagnóstico prévio de doenças e deficiências, com apoio 
diferenciado às pessoas idosas, indígenas, negros e comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas 
em situação de rua, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, crianças e adolescentes, mulheres, 
pescadores artesanais e população de baixa renda. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 
Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Recomendação: Recomendam-se aos estados, Distrito Federal e municípios a ampla divulgação e implementação 
da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

b) Criar programas de pesquisa e divulgação sobre tratamentos alternativos à medicina tradicional no sistema de 
saúde. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

Parceiros: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

c) Reformular o marco regulatório dos planos de saúde, de modo a diminuir os custos para a pessoa idosa e 
fortalecer o pacto intergeracional, estimulando a adoção de medidas de capitalização para gastos futuros pelos 
planos de saúde. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

Parceiros: Ministério da Justiça; Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

d) Reconhecer as parteiras como agentes comunitárias de saúde. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

e) Aperfeiçoar o programa de saúde para adolescentes, especificamente quanto à saúde de gênero, à educação 
sexual e reprodutiva e à saúde mental. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

f) Criar campanhas e material técnico, instrucional e educativo sobre planejamento reprodutivo que respeite os 
direitos sexuais e direitos reprodutivos, contemplando a elaboração de materiais específicos para a população 
jovem e adolescente e para pessoas com deficiência. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Juventude. 

g) Estimular programas de atenção integral à saúde das mulheres, considerando suas especificidades étnico-
raciais, geracionais, regionais, de orientação sexual, de pessoa com deficiência, priorizando as moradoras do 
campo, da floresta e em situação de rua. 



Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

h) Ampliar e disseminar políticas de saúde pré e neonatal, com inclusão de campanhas educacionais de 
esclarecimento, visando à prevenção do surgimento ou do agravamento de deficiências. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

i) Expandir a assistência pré-natal e pós-natal por meio de programas de visitas domiciliares para 
acompanhamento das crianças na primeira infância. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

j) Apoiar e financiar a realização de pesquisas e intervenções sobre a mortalidade materna, contemplando o 
recorte étnico-racial e regional. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

k) Assegurar o acesso a laqueaduras e vasectomias ou reversão desses procedimentos no sistema público de 
saúde, com garantia de acesso a informações sobre as escolhas individuais. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

l) Ampliar a oferta de medicamentos de uso contínuo, especiais e excepcionais para a pessoa idosa. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

m) Realizar campanhas de diagnóstico precoce e tratamento adequado às pessoas que vivem com HIV/AIDS 
para evitar o estágio grave da doença e prevenir sua expansão e disseminação. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a ampliação de casas de apoio para 
pessoas que vivem com HIV/AIDS e residências acolhedoras, que admitam a proximidade com sua família. 

n) Proporcionar às pessoas que vivem com HIV/AIDS programas de atenção no âmbito da saúde sexual e 
reprodutiva. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República 

o) Capacitar os agentes comunitários de saúde que realizam a triagem e a captação nas hemorredes para 
praticarem abordagens sem preconceito e sem discriminação. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

p) Garantir o acompanhamento multiprofissional a pessoas transexuais que fazem parte do processo 
transexualizador no Sistema Único de Saúde e de suas famílias. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

q) Apoiar o acesso a programas de saúde preventiva e de proteção à saúde para profissionais do sexo. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 



r) Apoiar a implementação de espaços essenciais para higiene pessoal e centros de referência para a população 
em situação de rua. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação de comitês de 
acompanhamento da implementação das políticas públicas voltadas à população em situação de rua. 

s) Investir na Política de Reforma Psiquiátrica fomentando programas de tratamentos substitutivos à internação, 
que garantam às pessoas com transtorno mental a possibilidade de escolha autônoma de tratamento, com 
convivência familiar e acesso aos recursos psiquiátricos e farmacológicos. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Cultura. 

t) Implementar medidas destinadas a desburocratizar os serviços do Instituto Nacional de Seguro Social para a 
concessão de aposentadorias e benefícios. 

Responsável: Ministério da Previdência Social. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo alterar legislação para implementar medidas destinadas a 
desburocratizar os serviços do INSS para a concessão de aposentadorias e benefícios. 

u) Estimular a incorporação do trabalhador urbano e rural ao regime geral da previdência social. 

Responsável: Ministério da Previdência Social. 

v) Assegurar a inserção social das pessoas atingidas pela hanseníase isoladas e internadas em hospitais colônias. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde. 

w) Reconhecer, pelo Estado brasileiro, as violações de direitos às pessoas atingidas pela hanseníase no período 
da internação e do isolamento compulsórios, apoiando iniciativas para agilizar as reparações com a concessão de 
pensão especial prevista na Lei nº 11.520/2007. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Parceiros: Ministério da 
Previdência Social; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Saúde; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

x) Proporcionar as condições necessárias para conclusão do trabalho da Comissão Interministerial de Avaliação 
para análise dos requerimentos de pensão especial das pessoas atingidas pela hanseníase, que foram internadas e 
isoladas compulsoriamente em hospitais-colônia até 31 de dezembro de 1986. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Previdência Social; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da 
Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V: 

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E GARANTIA DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar o acesso a educação básica, a permanência na escola e a universalização do ensino no atendimento à 
educação infantil. 

Responsável: Ministério da Educação. 



b) Assegurar a qualidade do ensino formal público com seu monitoramento contínuo e atualização curricular. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

c) Desenvolver programas para a reestruturação das escolas como polos de integração de políticas educacionais, 
culturais e de esporte e lazer. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; Ministério do Esporte. 

d) Apoiar projetos e experiências de integração da escola com a comunidade que utilizem sistema de alternância. 

Responsável: Ministério da Educação. 

e) Adequar o currículo escolar, inserindo conteúdos que valorizem as diversidades, as práticas artísticas, a 
necessidade de alimentação adequada e saudável e as atividades físicas e esportivas. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; Ministério do Esporte; Ministério da Saúde. 

f) Integrar os programas de alfabetização de jovens e adultos aos programas de qualificação profissional e 
educação cidadã, apoiando e incentivando a utilização de metodologias adequadas às realidades dos povos e 
comunidades tradicionais. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Juventude. 

g) Estimular e financiar programas de extensão universitária como forma de integrar o estudante à realidade 
social. 

Responsável: Ministério da Educação. 

h) Fomentar as ações afirmativas para o ingresso das populações negra, indígena e de baixa renda no ensino 
superior. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República; Ministério da Justiça. 

i) Ampliar o ensino superior público de qualidade por meio da criação permanente de universidades federais, 
cursos e vagas para docentes e discentes. 

Responsável: Ministério da Educação. 

j) Fortalecer as iniciativas de educação popular por meio da valorização da arte e da cultura, apoiando a 
realização de festivais nas comunidades tradicionais e valorizando as diversas expressões artísticas nas escolas e 
nas comunidades. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

k) Ampliar o acesso a programas de inclusão digital para populações de baixa renda em espaços públicos, 
especialmente escolas, bibliotecas e centros comunitários. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da 
Pesca e Aquicultura. 

l) Fortalecer programas de educação no campo e nas comunidades pesqueiras que estimulem a permanência dos 
estudantes na comunidade e que sejam adequados às respectivas culturas e identidades. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Pesca e 
Aquicultura. 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: 

GARANTIA DO TRABALHO DECENTE14, ADEQUADAMENTE REMUNERADO, EXERCIDO EM 
CONDIÇÕES DE EQUIDADE E SEGURANÇA. 

 

Ações programáticas: 

a) Apoiar a agenda nacional de trabalho decente por meio do fortalecimento do seu comitê executivo e da 
efetivação de suas ações. 

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego. 

b) Fortalecer programas de geração de empregos, ampliando progressivamente o nível de ocupação e priorizando 
a população de baixa renda e os estados com elevados índices de emigração. 

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego. 

c) Ampliar programas de economia solidária, mediante políticas integradas, como alternativa de geração de 
trabalho e renda, e de inclusão social, priorizando os jovens das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

d) Criar programas de formação, qualificação e inserção profissional e de geração de emprego e renda para 
jovens, população em situação de rua e população de baixa renda. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Educação. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República / Secretaria Nacional de Juventude. 

Recomendação: Recomenda-se a ampliação de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes por meio de 
incubadoras de cooperativas, nos estados e municípios, respeitando a diversidade cultural e regional. 

e) Integrar as ações de qualificação profissional às atividades produtivas executadas com recursos públicos, 
como forma de garantir a inserção no mercado de trabalho. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

f) Criar programas de formação e qualificação profissional para pescadores artesanais, industriais e aquicultores 
familiares. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Pesca e Aquicultura. 

g) Combater as desigualdades salariais baseadas em diferenças de gênero, raça, etnia e das pessoas com 
deficiência. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

h) Acompanhar a implementação do Programa Nacional de Ações Afirmativas, instituído pelo Decreto nº 
4.228/2002, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, com vistas à realização de metas 
percentuais da ocupação de cargos comissionados pelas mulheres, populações negras e pessoas com deficiência. 

                                                             
14 Alguns Estados solicitaram substituir a palavra DECENTE por DIGNO, mas optamos em mantê-la pois é a 
expressão utilizada pela OIT e assumida pelo movimento sindical, apesar da palavra DECENTE em português 
não ter a mesma força que a palavra DIGNO.  



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério do Trabalho e Emprego. 

Recomendação: Recomenda-se a fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) do cumprimento de 
cotas de contratação de pessoas com deficiência nas empresas, principalmente nas que são contratadas pelo 
poder público. 

i) Realizar campanhas envolvendo a sociedade civil organizada sobre paternidade responsável, bem como 
ampliar a licença-paternidade, como forma de contribuir para a corresponsabilidade e para o combate ao 
preconceito quanto à inserção das mulheres no mercado de trabalho. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

j) Elaborar diagnósticos com base em ações judiciais que envolvam atos de assédio moral, sexual e psicológico, 
com apuração de denúncias de desrespeito aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, visando orientar ações 
de combate à discriminação e abuso nas relações de trabalho. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Recomendação: Recomenda-
se ao Ministério Público do Trabalho o levantamento, nos estados, Distrito Federal e municípios, de empresas 
com denúncias de assédio moral e sexual e de outras violações aos Direitos Humanos. 

k) Garantir a igualdade de direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos com os dos demais 
trabalhadores. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Ministério da Previdência Social. 

l) Promover incentivos a empresas para que empreguem os egressos do sistema penitenciário. 

Responsáveis: Ministério da Fazenda; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça. 

m) Criar cadastro nacional e relatório periódico de empregabilidade de egressos do sistema penitenciário. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

n) Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo por meio da regulamentação de sua 
profissão. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VII: 

COMBATE E PREVENÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO. 

 

Ações programáticas: 

a) Promover a efetivação do Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiro: Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). 



Recomendação: Recomenda-se o envolvimento do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, 
Justiça do Trabalho e Justiça Federal, entre outros. 

b) Apoiar a coordenação e implementação de planos estaduais, distrital e municipais para erradicação do 
trabalho escravo. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Comissão Nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

Recomendação: Recomendam-se aos estados e municípios a garantia de orçamento em seus planos plurianuais e 
elaboração de planos para a erradicação do trabalho escravo. 

c) Monitorar e articular o trabalho das comissões estaduais, distrital e municipais para a erradicação do trabalho 
escravo. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Comissão Nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

d) Apoiar a alteração da Constituição para prever a expropriação dos imóveis rurais e urbanos nos quais forem 
encontrados trabalhadores reduzidos à condição análoga a de escravos. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 
República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo a aprovação da PEC nº 438/2001, que altera o artigo 243 da 
Constituição Federal. 

e) Identificar periodicamente as atividades produtivas em que há ocorrência de trabalho escravo adulto e infantil. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República 

Parceiro: Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

f) Propor marco legal e ações repressivas para erradicar a intermediação ilegal de mão de obra. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Comissão Nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

g) Promover a destinação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)15 para capacitação técnica e 
profissionalizante de trabalhadores rurais e de povos e comunidades tradicionais, como medida preventiva ao 
trabalho escravo, assim como para implementação de política de reinserção social dos libertados da condição de 
trabalho escravo. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiro: Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

                                                             
15

 Fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas 
de Desenvolvimento Econômico. 



h) Atualizar e divulgar semestralmente o cadastro de empregadores que utilizaram mão-de-obra escrava. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiro: Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VIII: 

PROMOÇÃO DO DIREITO À CULTURA, LAZER E ESPORTE COMO ELEMENTOS 
FORMADORES DE CIDADANIA. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar programas de cultura que tenham por finalidade planejar e implementar políticas públicas para a 
proteção e promoção da diversidade cultural brasileira, em formatos acessíveis. 

Responsável: Ministério da Cultura; Ministério do Esporte. 

b) Elaborar programas e ações de cultura que considerem os formatos acessíveis, as demandas e as 
características específicas das diferentes faixas etárias e dos grupos sociais. 

Responsável: Ministério da Cultura. 

c) Fomentar políticas públicas de esporte e lazer, considerando as diversidades locais, de forma a atender a todas 
as faixas etárias e os grupos sociais. 

Responsável: Ministério do Esporte. 

d) Elaborar inventário das línguas faladas no Brasil. 

Responsável: Ministério da Cultura. 

e) Ampliar e desconcentrar os polos culturais e pontos de cultura para garantir o acesso das populações de 
regiões periféricas e de baixa renda. 

Responsável: Ministério da Cultura. 

f) Fomentar políticas públicas de formação em esporte e lazer, com foco na intersetorialidade, na ação 
comunitária na intergeracionalidade e na diversidade cultural. 

Responsável: Ministério do Esporte. 

g) Ampliar o desenvolvimento de programas de produção audiovisual, musical e artesanal dos povos indígenas. 

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério da Justiça. 

h) Assegurar o direito das pessoas com deficiência e em sofrimento mental de participarem da vida cultural em 
igualdade de oportunidade com as demais, e de desenvolver e utilizar o seu potencial criativo, artístico e 
intelectual. 

Responsáveis: Ministério do Esporte; Ministério da Cultura; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

i) Fortalecer e ampliar programas que contemplem participação dos idosos nas atividades de esporte e lazer. 

Responsáveis: Ministério do Esporte; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

j) Potencializar ações de incentivo ao turismo para pessoas idosas. 



Responsáveis: Ministério do Turismo; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IX: 

GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA E ACESSÍVEL NA VIDA POLÍTICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Apoiar campanhas para promover a ampla divulgação do direito ao voto e participação política de homens e 
mulheres, por meio de campanhas informativas que garantam a escolha livre e consciente. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

Recomendação: Recomendam-se aos Tribunais Eleitorais a fiscalização nos postos de votação e a promoção de 
campanhas para evitar contrapartidas no ato do voto. 

b) Apoiar o combate ao crime de captação ilícita de sufrágio, inclusive com campanhas de esclarecimento e 
conscientização dos eleitores. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

c) Apoiar os projetos legislativos para o financiamento público de campanhas eleitorais. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

d) Garantir acesso irrestrito às zonas eleitorais por meio de transporte público e acessível e apoiar a criação de 
zonas eleitorais em áreas de difícil acesso. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades. 

e) Promover junto aos povos indígenas ações de educação e capacitação sobre o sistema político brasileiro. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

f) Apoiar ações de formação política das mulheres em sua diversidade étnico-racial, estimulando candidaturas e 
votos de mulheres em todos os níveis. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

g) Garantir e estimular a plena participação das pessoas com deficiência no ato do sufrágio, seja como eleitor ou 
candidato, assegurando os mecanismos de acessibilidade necessários, inclusive a modalidade do voto assistido. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Tribunal Superior Eleitoral que promovam ações para a garantia 
da plena participação das pessoas com deficiência no ato do sufrágio. 

Recomendações gerais: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de escalas de serviço que assegurem o exercício 
do direito de voto dos policiais militares. 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e Poder Judiciário a criação de mecanismos que assegurem o 
exercício do direito ao voto pelos presos provisórios. 



 

DIRETRIZ 8: 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O SEU 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, DE FORMA NÃO DISCRIMINATÓRIA, ASSEGURANDO SEU 
DIREITO DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

PROTEGER E GARANTIR OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DA 
CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO ECA, DA POLÍTICA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA 
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU. 

 

Ações programáticas: 

a) Formular plano de médio prazo e decenal para a política nacional de promoção, proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Parceiros: Secretaria de 
Relações Institucionais da Presidência da Republica; Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios e Conselhos de Direitos a formulação 
de planos locais para implementação da política nacional. 

b) Desenvolver e implementar metodologias de acompanhamento e avaliação das políticas e planos nacionais 
referentes aos direitos de crianças e adolescentes. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

c) Elaborar e implantar sistema de coordenação da política dos direitos da criança e do adolescente em todos os 
níveis de governo, para atender as recomendações do Comitê sobre Direitos da Criança16, dos relatores especiais 
e do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais17 da ONU. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios e Conselhos de Direitos a implantação 
de uma coordenação para monitorar a política dos direitos da criança e do adolescente. 

d) Criar sistema nacional de coleta de dados e monitoramento junto aos municípios, estados e Distrito Federal 
acerca do cumprimento das obrigações da Convenção dos Direitos da Criança, da ONU. 
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 Órgão criado em virtude do art. 43º da Convenção sobre os Direitos da Criança com o objetivo de controlar a 
aplicação, pelos Estados Partes, das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
bem como dos seus dois Protocolos Facultativos (relativos ao Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados 
e à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil).  
17

 Instituído em 1985 pelo Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas a fim de controlar a 
aplicação, pelos Estados Partes, das disposições do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos.  



Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Recomendação: 
Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a produção periódica de informes relativos a estes 
compromissos. 

e) Assegurar a opinião das crianças e dos adolescentes que estiverem capacitados a formular seus próprios 
juízos, conforme o disposto no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, na formulação das políticas 
públicas voltadas para estes segmentos, garantindo sua participação nas conferências dos direitos de crianças e 
adolescentes. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

CONSOLIDAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 
COM O FORTALECIMENTO DO PAPEL DOS CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Apoiar a universalizalização dos Conselhos Tutelares e de Direitos em todos os municípios e no Distrito 
Federal, e instituir parâmetros nacionais que orientem o seu funcionamento. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Distrito Federal e aos municípios que implantem Conselhos Tutelares e de 
Direitos e apóiem sua estruturação e qualificação. 

b) Implantar escolas de conselhos nos estados e no Distrito Federal, com vistas a apoiar a estruturação e 
qualificação da ação dos Conselhos Tutelares e de Direitos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

c) Apoiar a capacitação dos operadores do sistema de garantia dos direitos para a proteção dos direitos e 
promoção do modo de vida das crianças e adolescentes indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais, 
contemplando ainda as especificidades da população infanto-juvenil com deficiência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

d) Fomentar a criação de instâncias especializadas e regionalizadas do sistema de justiça, de segurança e 
defensorias públicas, para atendimento de crianças e adolescentes vítimas e autores de violência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se ao sistema de justiça, estados e Distrito Federal a implementação de órgãos 
especializados e regionalizados para atendimento. 

e) Desenvolver mecanismos que viabilizem a participação de crianças e adolescentes no processo das 
conferências dos direitos, nos conselhos de direitos, bem como nas escolas, nos tribunais e nos procedimentos 
judiciais e administrativos que os afetem. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

f) Estimular a informação às crianças e aos adolescentes sobre seus direitos, por meio de esforços conjuntos na 
escola, na mídia impressa, na televisão, no rádio e na internet. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

PROTEGER E DEFENDER OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM MAIOR 
VULNERABILIDADE. 

 

Ações programáticas: 

a) Promover ações educativas para erradicação da violência na família, na escola, nas instituições e na 
comunidade em geral, implementando as recomendações expressas no Relatório Mundial de Violência contra a 
Criança da ONU. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

b) Desenvolver programas nas redes de assistência social, de educação e de saúde para o fortalecimento do papel 
das famílias em relação ao desenvolvimento infantil e à disciplina não violenta. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde. 

c) Propor marco legal para a abolição das práticas de castigos físicos e corporais contra crianças e adolescentes. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo priorização de projeto de lei para a tipificação penal dos 
castigos físicos e corporais contra crianças e adolescentes. 

d) Implantar sistema nacional de registro de ocorrência de violência escolar, incluindo as práticas de violência 
gratuita e reiterada entre estudantes (bullying18), adotando formulário unificado de registro a ser utilizado por 
todas as escolas. 

Responsável: Ministério da Educação. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Legislativo elaborar leis específicas nos estados e municípios que introduzam 
a obrigatoriedade de programas de prevenção à violência nas escolas, com destaque para as práticas de bullying. 

e) Apoiar iniciativas comunitárias de mobilização de crianças e adolescentes em estratégias preventivas, com 
vistas a minimizar sua vulnerabilidade em contextos de violência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Ministério do Esporte; Ministério do Turismo. 

f) Extinguir os grandes abrigos e eliminar a longa permanência de crianças e adolescentes em abrigamento, 
adequando os serviços de acolhimento aos parâmetros aprovados pelo Conanda e Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS). 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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 Atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais 
estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder.  



Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios e Conselhos dos Direitos reorientarem 
os serviços de acolhimento aos parâmetros aprovados pelo Conanda e CNAS. 

g) Fortalecer as políticas de apoio às famílias para a redução dos índices de abandono e institucionalização, com 
prioridade aos grupos familiares de crianças com deficiências. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

h) Ampliar a oferta de programas de famílias acolhedoras para crianças e adolescentes em situação de violência, 
com o objetivo de garantir que esta seja a única opção para crianças retiradas do convívio com sua família de 
origem na primeira infância. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Recomendação: Recomenda-se aos municípios e Conselhos dos Direitos implementarem estes programas, bem 
como ao Judiciário a priorização desta forma de acolhimento em relação ao abrigamento institucional. 

i) Estruturar programas de moradia coletivas para adolescentes e jovens egressos de abrigos institucionais. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Recomendação: Recomenda-se aos municípios e Conselhos dos Direitos implementarem estes programas no 
âmbito de sua atuação. 

j) Fomentar a adoção legal, por meio de campanhas educativas, em consonância com o ECA e com acordos 
internacionais. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações 
Exteriores. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

Recomendação: Recomenda-se ao Judiciário que promova ações para identificar e regularizar a situação de 
crianças e adolescentes que vivem em famílias sem vínculo legal formalizado. 

k) Criar serviços e aprimorar metodologias para identificação e localização de crianças e adolescentes 
desaparecidos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios e Conselhos dos Direitos implantarem 
serviços de identificação de crianças e adolescentes desaparecidos em Delegacias de Polícia. 

l) Exigir em todos os projetos financiados pelo Governo Federal a adoção de estratégias de não discriminação de 
crianças e adolescentes em razão de classe, raça, etnia, crença, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 
deficiência, prática de ato infracional e origem. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

m) Reforçar e centralizar os mecanismos de coleta e análise sistemática de dados desagregados da infância e 
adolescência, especialmente sobre os grupos em situação de vulnerabilidade, historicamente vulnerabilizados, 
vítimas de discriminação, de abuso e de negligência. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

n) Estruturar uma rede de canais de denúncias (Disques) de violência contra crianças e adolescentes, integrada 
aos Conselhos Tutelares. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

o) Estabelecer instrumentos para combater a discriminação religiosa sofrida por crianças e adolescentes. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

 

Ações programáticas: 

a) Revisar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 
consonância com as recomendações do III Congresso Mundial sobre o tema. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério das Comunicações; 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Recomendações: Recomenda-se aos municípios estruturar redes no enfrentamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes, incluindo as regiões de fronteira. 

b) Ampliar o acesso e qualificar os programas especializados em saúde, educação e assistência social, no 
atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e de suas famílias. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos municípios implementar serviços e programas especializados no atendimento 
a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias, bem como a seus agressores. 

c) Desenvolver protocolos unificados de atendimento psicossocial e jurídico a vítimas de violência sexual. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Justiça; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos municípios implantar os protocolos de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual e a seus agressores. 

• Recomenda-se aos sistemas de Justiça e segurança construir e implantar protocolos padronizados que 
contemplem procedimentos amigáveis e protegidos para crianças e adolescentes. 

• d) Desenvolver ações específicas para combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes 
em situação de rua. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

e) Estimular a responsabilidade social das empresas para ações de enfrentamento da exploração sexual e de 
combate ao trabalho infantil em suas organizações e cadeias produtivas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério do Turismo. 



Parceiros: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento Industrial e 
Comércio Exterior; Ministério de Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Secretaria-Geral da Presidência da República. 

f) Combater a pornografia infanto-juvenil na internet, por meio do fortalecimento do Hot Line Federal19 e da 
difusão de procedimentos de navegação segura para crianças, adolescentes, famílias e educadores. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Educação. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério das Comunicações; 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Ministério Público definir competências de sua atuação na investigação de crimes na 
internet. 

• Recomenda-se aos estados e municípios implantar programas educativos na rede escolar e de cultura, para 
navegação segura na internet de crianças, adolescentes, famílias e educadores. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V: 

GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 
SOFRIMENTO PSÍQUICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Universalizar o acesso a serviços de saúde mental para crianças e adolescentes em cidades de grande e médio 
porte, incluindo a garantia de retaguarda para as unidades de internação socioeducativa. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios e Conselhos dos Direitos a implantação 
de centros de atenção psicossocial. 

b) Fortalecer políticas de saúde que contemplem programas de desintoxicação e redução de danos em casos de 
dependência química. 

Responsável: Ministério da Saúde. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios e Conselhos de Direitos de atenção à 
saúde a ampliação da cobertura de atendimento aos usuários de drogas em nível hospitalar e ambulatorial, 
segundo parâmetros da Reforma Psiquiátrica. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

 

Ações programáticas: 

a) Erradicar o trabalho infantil, por meio das ações intersetoriais no Governo Federal, com ênfase no apoio às 
famílias e educação em tempo integral. 
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 Página de Internet utilizada para rastrear sites que promovam a exploração sexual infantil e receber denúncias. 



Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Educação; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Esporte; Ministério da 
Cultura; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos municípios que planejem ações para a implementação das políticas 
integradas para a erradicação do trabalho infantil. 

b) Fomentar a implantação da Lei de Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), mobilizando empregadores, 
organizações de trabalhadores, inspetores de trabalho, Judiciário, organismos internacionais e organizações não-
governamentais. 

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego. 

Parceiros: Ministério da Educação; Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de 
Juventude; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

c) Desenvolver pesquisas, campanhas e relatórios periódicos sobre o trabalho infantil, com foco em temas e 
públicos que requerem abordagens específicas, tais como agricultura familiar, trabalho doméstico, trabalho de 
rua. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Justiça. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VII: 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE). 

 

Ações programáticas: 

a) Elaborar e implementar plano nacional socioeducativo e sistema de avaliação da execução das medidas 
daquele sistema, com divulgação anual de seus resultados e estabelecimento de metas, de acordo com o 
estabelecido no ECA. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a formulação de um sistema de avaliação do 
Judiciário em suas competências no SINASE. 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a elaboração de planos socioeducativos locais, em 
consonância com o Plano Nacional Socioeducativo. 

b) Implantar módulo específico de informações para o sistema nacional de atendimento educativo junto ao 
Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA)20, criando base de dados unificada que inclua as 
varas da infância e juventude, as unidades de internação e os programas municipais em meio aberto. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

                                                             
20 Sistema nacional de registro e tratamento de informação criado para subsidiar a adoção de decisões 
governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania.  



c) Implantar centros de formação continuada para os operadores do sistema socioeducativo em todos os estados e 
no Distrito Federal. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

d) Desenvolver estratégias conjuntas com o sistema de justiça, com vistas ao estabelecimento de regras 
específicas para a aplicação da medida de privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca duração. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao CNJ a formulação de parâmetros e procedimentos, inclusive mecanismos de 
monitoramento da aplicação das medidas pelo Poder Judiciário. 

e) Apoiar a expansão de programas municipais de atendimento socioeducativo em meio aberto. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos municípios a implementação de programas de atendimento socioeducativo 
em meio aberto. 

f) Apoiar os estados e o Distrito Federal na implementação de programas de atendimento ao adolescente em 
privação de liberdade, com garantia de escolarização, atendimento em saúde, esporte, cultura e educação para o 
trabalho, condicionando a transferência voluntária de verbas federais à observância das diretrizes do plano 
nacional. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Saúde; Ministério do Esporte; Ministério da Cultura; Ministério do Trabalho e Emprego. 

Recomendação: Recomenda-se aos Conselhos de Direitos a exigência e o acompanhamento dos planos de 
implementação do SINASE em seus respectivos âmbitos de atuação. 

g) Garantir aos adolescentes privados de liberdade e suas famílias informação sobre sua situação legal, bem 
como acesso à defesa técnica durante todo o período de cumprimento da medida socioeducativa. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

h) Promover a transparência das unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei, garantindo o 
contato com a família e a criação de comissões mistas de inspeção e supervisão. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a promoção da participação das famílias e das 
referidas comissões na inspeção das unidades de internação. 

i) Fomentar a desativação dos grandes complexos de unidades de internação, por meio do apoio à reforma e 
construção de novas unidades alinhadas aos parâmetros estabelecidos no SINASE e no ECA, em especial na 
observância da separação por sexo, faixa etária e compleição física. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Recomendação: 
Recomenda-se aos estados e Distrito Federal a desativação das unidades de privação de liberdade inadequadas e 
a construção de novas unidades em consonância com parâmetros do SINASE. 

j) Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em conflito com a lei, defendendo a não redução 
da maioridade penal. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Legislativo a rejeição dos projetos de lei favoráveis à redução da maioridade 
penal ou que retirem direitos já assegurados aos adolescentes em conflito com a lei. 



k) Estabelecer parâmetros nacionais para a apuração administrativa de possíveis violações dos direitos e casos de 
tortura em adolescentes privados de liberdade, por meio de sistema independente e de tramitação ágil. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos gestores estaduais do sistema socioeducativo a participação nesta formulação, bem como 
sua adesão na implementação destas medidas. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal implantar corregedorias no sistema socioeducativo, com 
vistas à investigação e à punição dos agentes do Estado agressores de crianças e adolescentes. 

 

DIRETRIZ 9: 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES ESTRUTURAIS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

IGUALDADE E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS POPULAÇÕES NEGRAS, HISTORICAMENTE 
AFETADAS PELA DISCRIMINAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE INTOLERÂNCIA. 

 

Ações programáticas: 

a) Apoiar, junto ao Poder Legislativo, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Universalizar Direitos em um Contexto 
de Desigualdades. 

b) Promover ações articuladas entre as políticas de educação, cultura, saúde e de geração de emprego e renda, 
visando incidir diretamente na qualidade de vida da população negra e no combate à violência racial. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Educação; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Ministério da Saúde. 

Parceiros: Ministério da Cultura; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

c) Elaborar programas de combate ao racismo institucional e estrutural, implementando normas administrativas e 
legislação nacional e internacional. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

d) Realizar levantamento de informações para produção de relatórios periódicos de acompanhamento das 
políticas contra a discriminação racial, contendo, entre outras, informações sobre inclusão no sistema de ensino 
(básico e superior), inclusão no mercado de trabalho, assistência integrada à saúde, número de violações 
registradas e apuradas, recorrências de violações, e dados populacionais e de renda. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 



e) Analisar periodicamente os indicadores que apontam desigualdades visando à formulação e implementação de 
políticas públicas e afirmativas que valorizem a promoção da igualdade racial. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde Parceiros: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

f) Fortalecer a integração das políticas públicas em todas as comunidades remanescentes de quilombos 
localizadas no território brasileiro. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Cultura Parceiro: Fundação Cultural Palmares (FCP). 

g) Fortalecer os mecanismos existentes de reconhecimento das comunidades quilombolas como garantia dos seus 
direitos específicos. 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Política de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Fundação Cultural Palmares (FCP). 

h) Fomentar programas de valorização do patrimônio cultural das populações negras. 

Responsável: Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República. 

Parceiros: Fundação Cultural Palmares (FCP). 

i) Assegurar o resgate da memória das populações negras, mediante a publicação da história de resistência e 
resgate de tradições das populações das diásporas. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Cultura; Fundação Cultural Palmares (FCP). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

GARANTIA AOS POVOS INDÍGENAS DA MANUTENÇÃO E RESGATE DAS CONDIÇÕES DE 
REPRODUÇÃO, ASSEGURANDO SEUS MODOS DE VIDA. 

 

Ações programáticas: 

a) Assegurar a integridade das terras indígenas para proteger e promover o modo de vida dos povos indígenas. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Fundação Nacional do índio (FUNAI). 

b) Proteger os povos indígenas isolados e de recente contato para garantir sua reprodução cultural e 
etnoambiental. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Fundação Nacional do índio (FUNAI). 

c) Aplicar os saberes dos povos indígenas e das comunidades tradicionais na elaboração de políticas públicas, 
respeitando a Convenção 169 da OIT. 



Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Fundação Nacional do índio (FUNAI). 

d) Apoiar projetos de lei com o objetivo de revisar o Estatuto do Índio com base no texto constitucional de 1988 
e na Convenção 169 da OIT. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Fundação Nacional do índio (FUNAI). 

e) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas indigenistas que contemple dados sobre os 
processos de demarcações das terras indígenas, dados sobre intrusões e conflitos territoriais, inclusão no sistema 
de ensino (básico e superior), assistência integrada à saúde, número de violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações e dados populacionais. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiros: Ministério da Saúde; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE); Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

f) Proteger e promover os conhecimentos tradicionais e medicinais dos povos indígenas. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde. 

Parceiro: Fundação Nacional do índio (FUNAI). 

g) Implementar políticas de proteção do patrimônio dos povos indígenas, por meio dos registros material e 
imaterial, mapeando os sítios históricos e arqueológicos, a cultura, as línguas e a arte. 

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério da Justiça. 

h) Promover projetos e pesquisas para resgatar a história dos povos indígenas. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiros: Ministério da Educação; Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

i) Promover ações culturais para o fortalecimento da educação escolar dos povos indígenas, estimulando a 
valorização de suas formas próprias de produção do conhecimento. 

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério da Justiça. 

Parceiros: Ministério da Educação; Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

j) Garantir o acesso à educação formal pelos povos indígenas, bilíngue e com adequação curricular formulada 
com a participação de representantes das etnias, indigenistas e especialistas em educação. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Educação. 

Parceiro: Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

k) Assegurar o acesso e permanência da população indígena no ensino superior, por meio de ações afirmativas e 
respeito à diversidade étnica e cultural. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Educação. 

Parceiro: Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

l) Adotar medidas de proteção dos direitos das crianças indígenas nas redes de ensino, saúde e assistência social, 
em consonância com a promoção de seus modos de vida. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 



Parceiro: Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

GARANTIA DOS DIREITOS DAS MULHERES PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA SUA PLENA CIDADANIA. 

 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver ações afirmativas que permitam incluir plenamente as mulheres no processo de desenvolvimento 
do País, por meio da promoção da sua autonomia econômica e de iniciativas produtivas que garantam sua 
independência. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

b) Incentivar políticas públicas e ações afirmativas para a participação igualitária, plural e multirracial das 
mulheres nos espaços de poder e decisão. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

c) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas para mulheres com recorte étnico-racial, que 
contenha dados sobre renda, jornada e ambiente de trabalho, ocorrências de assédio moral, sexual e psicológico, 
ocorrências de violências contra a mulher, assistência à saúde integral, dados reprodutivos, mortalidade materna 
e escolarização. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Parceiros: 
Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho e Emprego; Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

d) Divulgar os instrumentos legais de proteção às mulheres, nacionais e internacionais, incluindo sua publicação 
em formatos acessíveis, como braile, CD de áudio e demais tecnologias assistivas21. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

e) Ampliar o financiamento de abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo plena 
acessibilidade. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Social e combate à Fome. 

f) Propor tratamento preferencial de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos 
Conselhos Gestores do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e junto ao Fundo de Desenvolvimento 
Social. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério das 
Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

g) Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

                                                             
21 Ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida 
independente e inclusão.  



Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Ministério da Justiça. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo a adequação do Código Penal para a descriminalização do 
aborto. 

h) Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. 

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA DIVERSIDADE. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

AFIRMAÇÃO DA DIVERSIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE IGUALITÁRIA. 

 

Ações programáticas: 

a) Realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados com diferenças 
étnico-raciais, etárias, de identidade e orientação sexual, de pessoas com deficiência, ou segmentos profissionais 
socialmente discriminados. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; Ministério da Cultura. 

Parceiros: Ministério da Educação; Fundação Cultural Palmares (FCP); Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 
Conselho Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade); Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
(CNDI); Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos Universalizar Direitos em um Contexto de 
Desigualdades. 

b) Incentivar e promover a realização de atividades de valorização da cultura das comunidades tradicionais, entre 
elas ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, seringueiros, geraizeiros, 
varzanteiros, pantaneiros, comunidades de fundo de pasto, caiçaras e faxinalenses22. 

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do 
Esporte. 

Parceiros: Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Meio 
Ambiente; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

c) Fomentar a formação e capacitação em Direitos Humanos, como meio de resgatar a autoestima e a dignidade 
das comunidades tradicionais, rurais e urbanas. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Justiça; Ministério da Cultura. 

                                                             
22 Faxinais: Povos tradicionais cuja formação social se caracteriza pelo uso comum da terra e dos recursos 
florestais e hídricos, disponibilizados na forma de criadouro comunitário.  



Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Comitê Nacional de Educação 
em Direitos Humanos. 

d) Apoiar políticas de acesso a direitos para a população cigana, valorizando seus conhecimentos e cultura. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura. 

e) Apoiar e valorizar a associação das mulheres quebradeiras de coco, protegendo e promovendo a continuidade 
de seu trabalho extrativista. 

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Parceiros: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República. 

f) Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento das políticas direcionadas às populações e comunidades 
tradicionais, que contenham, entre outras, informações sobre população estimada, assistência integrada à saúde, 
número de violações registradas e apuradas, recorrência de violações, lideranças ameaçadas, dados sobre acesso 
à moradia, terra e território e conflitos existentes. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiros: Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fundação Cultural Palmares (FCP). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS COMO DIREITO 
HUMANO. 

 

Ações programáticas: 

a) Promover ações de afirmação do direito à diversidade das expressões culturais, garantindo igual dignidade e 
respeito por todas as culturas. 

Responsável: Ministério da Cultura. 

b) Incluir nos instrumentos e relatórios de políticas culturais a temática dos Direitos Humanos. 

Responsável: Ministério da Cultura. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA E PROMOÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE. 

 

Ações programáticas: 

a) Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos aos idosos, por meio de programas que 
fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade 
física, de acordo com sua capacidade funcional. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura; 
Ministério do Esporte. 



Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
(CNDI). 

b) Apoiar a criação de centros de convivência e desenvolver ações de valorização e socialização da pessoa idosa 
nas zonas urbanas e rurais. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

c) Fomentar programas de voluntariado de pessoas idosas, visando valorizar e reconhecer sua contribuição para 
o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.  

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

d) Desenvolver ações que contribuam para o protagonismo da pessoa idosa na escola, possibilitando sua 
participação ativa na construção de uma nova percepção intergeracional. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

e) Potencializar ações com ênfase no diálogo intergeracional, valorizando o conhecimento acumulado das 
pessoas idosas. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

f) Desenvolver ações intersetoriais para capacitação continuada de cuidadores de pessoas idosas. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Cultura. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI); Ministério do 
Esporte. 

g) Desenvolver política de humanização do atendimento ao idoso, principalmente em instituições de longa 
permanência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde; Conselho Nacional 
dos Direitos do Idoso (CNDI); Ministério do Esporte. 

h) Elaborar programas de capacitação para os operadores dos direitos da pessoa idosa. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Saúde, Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

i) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas para pessoas idosas que contenha informações 
sobre os Centros Integrados de Atenção e Prevenção à Violência, tais como: quantidade existente; sua 
participação no financiamento público; sua inclusão nos sistemas de atendimento; número de profissionais 
capacitados; pessoas idosas atendidas; proporção dos casos com resoluções; taxa de reincidência; pessoas idosas 
seguradas e aposentadas; famílias providas por pessoas idosas; pessoas idosas em abrigos; pessoas idosas em 
situação de rua; principal fonte de renda das pessoas idosas; pessoas idosas atendidas, internadas e mortas por 
violências ou maus-tratos. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Ministério da Previdência Social; Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. 

Parceiros: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E GARANTIA DA 
ACESSIBILIDADE IGUALITÁRIA. 

 

Ações programáticas: 

a) Garantir às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça 
Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (Conade). 

b) Garantir salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos a pessoas com deficiência e pessoas idosas. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CONADE). 

c) Assegurar o cumprimento do Decreto de Acessibilidade (Decreto nº 5.296/2004), que garante a acessibilidade 
pela adequação das vias e passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de lazer, transportes, 
prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e outros itens de uso individual e coletivo. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério das Cidades. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério da Educação; Conselho 
Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (Conade). 

d) Garantir recursos didáticos e pedagógicos para atender às necessidades educativas especiais. 

Responsável: Ministério da Educação. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CONADE). 

e) Disseminar a utilização dos sistemas braile, tadoma, escrita de sinais e libras tátil para inclusão das pessoas 
com deficiência em todo o sistema de ensino. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CONADE). 

f) Instituir e implementar o ensino da Língua Brasileira de Sinais como disciplina curricular facultativa. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação 
Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CONADE). 

g) Propor a regulamentação das profissões relativas à implementação da acessibilidade, tais como: instrutor de 
Libras, guia-intérprete, tradutor-intérprete, transcritor, revisor e ledor da escrita braile e treinadores de cães-guia. 

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Conselho Nacional dos 
Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CONADE). 



h) Elaborar relatórios sobre os municípios que possuem frota adaptada para subsidiar o processo de 
monitoramento do cumprimento e implementação da legislação de acessibilidade. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CONADE). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a fiscalização de empresas 
concessionárias de transportes coletivos para atender a legislação da acessibilidade em parceria com as 
secretarias municipais de transportes, Ministério Público, conselhos e sociedade civil. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V: 

GARANTIA DO RESPEITO À LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO. 

 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de respeito à livre orientação sexual e 
identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

b) Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Legislativo a aprovação de legislação que reconheça a união civil entre 
pessoas do mesmo sexo. 

c) Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário a realização de campanhas de sensibilização de juízes para evitar 
preconceitos em processos de adoção por casais homoafetivos. 

• Recomenda-se ao Poder Legislativo elaboração de projeto de lei que garanta o direito de adoção por casais 
homoafetivos. 

d) Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares 
constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), com base na desconstrução da 
heteronormatividade. 

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Parceiro: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

e) Desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e transexuais. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a promoção de ações que visam a 
garantir o uso do nome social de travestis e transexuais. 

f) Acrescentar campo para informações sobre a identidade de gênero dos pacientes nos prontuários do sistema de 
saúde. 



Responsável: Ministério da Saúde. 

g) Fomentar a criação de redes de proteção dos Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), principalmente a partir do apoio à implementação de Centros de Referência em Direitos 
Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia23 e de núcleos de pesquisa e promoção da cidadania daquele 
segmento em universidades públicas. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

h) Realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra discriminação à população LGBT, que 
contenha, entre outras, informações sobre inclusão no mercado de trabalho, assistência à saúde integral, número 
de violações registradas e apuradas, recorrências de violações, dados populacionais, de renda e conjugais. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: 

RESPEITO ÀS DIFERENTES CRENÇAS, LIBERDADE DE CULTO E GARANTIA DA LAICIDADE 
DO ESTADO. 

 

Ações programáticas: 

a) Instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das diversas práticas religiosas, assegurando a proteção 
do seu espaço físico e coibindo manifestações de intolerância religiosa. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Cultura; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

Parceiro: Fundação Cultural Palmares (FCP). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de Conselhos para a diversidade 
religiosa e espaços de debate e convivência ecumênica para fomentar o diálogo entre estudiosos e praticantes de 
diferentes religiões. 

b) Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar cultura da paz e de respeito 
às diferentes crenças. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura; 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República Parceiro: 
Fundação Cultural Palmares (FCP). 

c) Desenvolver mecanismos para impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da 
União. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se o respeito à laicidade pelos Poderes Judiciário e Legislativo, e Ministério 
Público, bem como dos órgãos estatais, estaduais, municipais e distritais.  

(Revogada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010) 

                                                             
23 Parceria entre a SEDH/ PR, organismos governamentais e não governamentais. O objetivo da criação destes 
centros é fornecer orientação geral sobre direitos humanos a qualquer vítima de violação, além de informar sobre 
as garantias legais e encaminhar o cidadão aos serviços especializados de atendimento a cada caso específico.  



d) Estabelecer o ensino da diversidade e história das religiões, inclusive as derivadas de matriz africana, na rede 
pública de ensino, com ênfase no reconhecimento das diferenças culturais, promoção da tolerância e na 
afirmação da laicidade do Estado. 

Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Cultura; Fundação Cultural Palmares (FCP). 

e) Realizar relatório sobre pesquisas populacionais relativas a práticas religiosas, que contenha, entre outras, 
informações sobre número de religiões praticadas, proporção de pessoas distribuídas entre as religiões, 
proporção de pessoas que já trocaram de religião, número de pessoas religiosas não praticantes e número de 
pessoas sem religião. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA). 

 

EIXO ORIENTADOR IV 

SEGURANÇA PÚBLICA, ACESSO À JUSTIÇA E COMBATE À VIOLÊNCIA 

Por muito tempo, alguns segmentos da militância em Direitos Humanos mantiveram-se distantes do debate sobre 
as políticas públicas de segurança no Brasil. No processo de consolidação da democracia, por diferentes razões, 
movimentos sociais e entidades manifestaram dificuldade no tratamento do tema. Na base dessa dificuldade 
estavam a memória dos enfrentamentos com o aparato repressivo ao longo de duas décadas de regime ditatorial, 
a postura violenta vigente, muitas vezes, em órgãos de segurança pública, a percepção do crime e da violência 
como meros subprodutos de uma ordem social injusta a ser transformada em seus próprios fundamentos. 

Distanciamento análogo ocorreu nas universidades, que, com poucas exceções, não se debruçaram sobre o 
modelo de polícia legado ou sobre os desafios da segurança pública. As polícias brasileiras, nos termos de sua 
tradição institucional, pouco aproveitaram da reflexão teórica e dos aportes oferecidos pela criminologia 
moderna e demais ciências sociais, já disponíveis há algumas décadas às polícias e aos gestores de países 
desenvolvidos. A cultura arraigada de rejeitar as evidências acumuladas pela pesquisa e pela experiência de 
reforma das polícias no mundo era a mesma que expressava nostalgia de um passado de ausência de garantias 
individuais, e que identificava na ideia dos Direitos Humanos não a mais generosa entre as promessas 
construídas pela modernidade, mas uma verdadeira ameaça. 

Estavam postas as condições históricas, políticas e culturais para que houvesse um fosso aparentemente 
intransponível entre os temas da segurança pública e os Direitos Humanos. 

Nos últimos anos, contudo, esse processo de estranhamento mútuo passou a ser questionado. De um lado, 
articulações na sociedade civil assumiram o desafio de repensar a segurança pública a partir de diálogos com 
especialistas na área, policiais e gestores. De outro, começaram a ser implantadas as primeiras políticas públicas 
buscando caminhos alternativos de redução do crime e da violência, a partir de projetos centrados na prevenção e 
influenciados pela cultura de paz. 

A proposição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a modernização de parte das nossas estruturas 
policiais e a aprovação de novos regimentos e leis orgânicas das polícias, a consciência crescente de que 
políticas de segurança pública são realidades mais amplas e complexas do que as iniciativas possíveis às 
chamadas “forças da segurança”, o surgimento de nova geração de policiais, disposta a repensar práticas e 
dogmas, e, sobretudo, a cobrança da opinião pública e a maior fiscalização sobre o Estado, resultante do 
processo de democratização, têm tornado possível a construção de agenda de reformas na área. 



O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e os investimentos já realizados pelo 
Governo Federal na montagem de uma Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP)24, 
que têm beneficiado milhares de policiais em cada Estado, simbolizam, ao lado do processo de debates da 1ª 
Conferência Nacional de Segurança Pública, acúmulos históricos significativos, que apontam para novas e mais 
importantes mudanças. 

As propostas elencadas neste eixo orientador do Programa Nacional de Direitos Humanos articulam-se com tal 
processo histórico de transformação e exigem muito mais do que já foi alcançado. Para tanto, parte-se do 
pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses 
estruturais na área da segurança pública. 

Problemas antigos, como a ausência de diagnósticos, de planejamento e de definição formal de metas, a 
desvalorização profissional dos policiais e dos agentes penitenciários, o desperdício de recursos e a consagração 
de privilégios dentro das instituições, as práticas de abuso de autoridade e de violência policial contra grupos 
vulneráveis e a corrupção dos agentes de segurança pública demandam reformas tão urgentes quanto profundas. 

As propostas sistematizadas no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, agregam, nesse contexto, as 
contribuições oferecidas pelo processo da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos e avançam também 
sobre temas que não foram objeto de debate, trazendo para o programa parte do acúmulo crítico que tem sido 
proposto ao País pelos especialistas e pesquisadores da área. 

Em linhas gerais, o PNDH-3 aponta para a necessidade de ampla reforma no modelo de polícia e propõe o 
aprofundamento do debate sobre a implantação do ciclo completo de policiamento às corporações estaduais. 
Prioriza transparência e participação popular, instando ao aperfeiçoamento das estatísticas e à publicação de 
dados, assim como à reformulação do Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP). 

Contempla a prevenção da violência e da criminalidade como diretriz, ampliando o controle sobre armas de fogo 
e indicando a necessidade de profissionalização da investigação criminal.  

Com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, confere atenção especial ao 
estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados, que previnam as ocorrências de abuso de 
autoridade e de violência institucional, e confiram maior segurança a policiais e agentes penitenciários. 

Reafirma a necessidade de criação de ouvidorias independentes em âmbito federal e, inspirado em tendências 
mais modernas de policiamento, estimula as iniciativas orientadas por resultados, o desenvolvimento do 
policiamento comunitário e voltado para a solução de problemas, elencando medidas que promovam a 
valorização dos trabalhadores em segurança pública. Contempla, ainda, a criação de sistema federal que integre 
os atuais sistemas de proteção a vítimas e testemunhas, defensores de Direitos Humanos e crianças e 
adolescentes ameaçados de morte. 

Também como diretriz, o programa propõe profunda reforma da Lei de Execução Penal, que introduza garantias 
fundamentais e novos regramentos para superar as práticas abusivas, hoje comuns. E trata as penas privativas de 
liberdade como última alternativa, propondo a redução da demanda por encarceramento e estimulando novas 
formas de tratamento dos conflitos, como as sugeridas pelo mecanismo da Justiça Restaurativa. 

Reafirma-se a centralidade do direito universal de acesso à Justiça, com a possibilidade de acesso aos tribunais 
por toda a população, com o fortalecimento das defensorias públicas e a modernização da gestão judicial, de 
modo a garantir respostas judiciais mais céleres e eficazes. Destacam-se, ainda, o direito de acesso à Justiça em 
matéria de conflitos agrários e urbanos e o necessário estímulo aos meios de soluções pacíficas de controvérsias. 

O PNDH-3 apresenta neste eixo, fundamentalmente, propostas para que o Poder Público se aperfeiçoe no 
desenvolvimento de políticas públicas de prevenção ao crime e à violência, reforçando a noção de acesso 
universal à Justiça como direito fundamental, e sustentando que a democracia, os processos de participação e 
transparência, aliados ao uso de ferramentas científicas e à profissionalização das instituições e trabalhadores da 
segurança, assinalam os roteiros mais promissores para que o Brasil possa avançar no caminho da paz pública. 

 

                                                             
24 Em funcionamento desde 2007, a Renaesp atende policiais militares, civis, bombeiros e guardas municipais. A 
Rede é composta por cursos de pós-graduação lato sensu (especialização). As aulas abordam temas como ética, 
direitos humanos, sociologia e técnica policial.  



DIRETRIZ 11: 

DEMOCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

MODERNIZAÇÃO DO MARCO NORMATIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor alteração do texto constitucional, de modo a considerar as polícias militares não mais como forças 
auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como força reserva. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

b) Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos disciplinares dos órgãos de 
segurança pública, de forma a potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos direitos de 
cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação à 
direção das instituições policiais. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

c) Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes nos estados e no Distrito Federal, com 
ouvidores protegidos por mandato e escolhidos com participação da sociedade. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

d) Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais, como forma de 
incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o 
princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

e) Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo completo da atividade policial, com 
competências repartidas pelas polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

f) Apoiar a aprovação do Projeto de Lei nº 1.937/2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP). 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Condicionar o repasse de verbas federais à elaboração e revisão periódica de planos estaduais, distrital e 
municipais de segurança pública que se pautem pela integração e pela responsabilização territorial da gestão dos 
programas e ações. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

b) Criar base de dados unificada que permita o fluxo de informações entre os diversos componentes do sistema 
de segurança pública e a Justiça criminal. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA); Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

c) Redefinir as competências e o funcionamento da Inspetoria-Geral das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares (IGPM). 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Defesa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, ASSEGURANDO SUA FORMAÇÃO CONTINUADA E COMPATÍVEL COM AS 
ATIVIDADES QUE EXERCEM. 

 

Ações programáticas: 

a) Proporcionar equipamentos para proteção individual efetiva para os profissionais do sistema federal de 
segurança pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aquisição de equipamentos de 
proteção individual efetiva para os profissionais de segurança pública. 

b) Condicionar o repasse de verbas federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, à garantia da 
efetiva disponibilização de equipamentos de proteção individual aos profissionais do sistema nacional de 
segurança pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

c) Fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental dos profissionais do sistema de segurança pública, 
mediante serviços especializados do sistema de saúde pública. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde. 

Parceiro: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação, no sistema de saúde pública, de 
serviço especializado para acompanhamento permanente da saúde mental dos profissionais da segurança pública, 
especialmente os envolvidos em ações que tenham resultado letal. 



d) Propor projeto de lei instituindo seguro para casos de acidentes incapacitantes ou morte em serviço para os 
profissionais do sistema de segurança pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

e) Garantir a reabilitação e reintegração ao trabalho dos profissionais do sistema de segurança pública federal, 
nos casos de deficiência adquirida no exercício da função. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiros: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e Distrito Federal a garantia de reabilitação e reintegração ao 
trabalho dos profissionais do sistema de segurança pública, nos casos de deficiência adquirida no exercício da 
função. 

Recomendação geral: 

• Recomenda-se aos estados e Distrito Federal respeito ao direito à convivência familiar dos profissionais de 
segurança pública 

 

DIRETRIZ 12: 

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
JUSTIÇA CRIMINAL. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

PUBLICAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Publicar trimestralmente estatísticas sobre: 

• Crimes registrados, inquéritos instaurados e concluídos, prisões efetuadas, flagrantes registrados, operações 
realizadas, armas e entorpecentes apreendidos pela Polícia Federal em cada estado da Federação; 

• Veículos abordados, armas e entorpecentes apreendidos e prisões efetuadas pela Polícia Rodoviária Federal 
em cada estado da Federação; 

• Presos provisórios e condenados sob custódia do sistema penitenciário federal e quantidade de presos 
trabalhando e estudando por sexo, idade e raça ou etnia; 

• Vitimização de policiais federais, policiais rodoviários federais, membros da Força Nacional de Segurança 
Pública e agentes penitenciários federais; 

• Quantidade e tipos de laudos produzidos pelos órgãos federais de perícia oficial. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiros: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 



Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a publicação trimestral de: 

� estatísticas sobre crimes registrados, inquéritos instaurados e concluídos, prisões efetuadas, flagrantes 
registrados, operações realizadas, armas e entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil; 

� pessoas e veículos abordados, armas e entorpecentes apreendidos, prisões efetuadas e operações 
realizadas pela Polícia Militar; 

� estatísticas sobre presos provisórios e condenados e quantidade de presos trabalhando e estudando por 
sexo, idade e raça/etnia; 

� benefícios legais concedidos a condenados e número de progressões de regime concedidas; 

� número e motivação dos processos administrativos disciplinares instaurados contra presos; 

� estatísticas sobre vitimização de policiais civis e militares e de agentes penitenciários; 

� estatísticas sobre mortes – naturais ou violentas – lesões corporais e tortura ocorridas nas instituições 
prisionais; 

� estatísticas sobre a produção dos órgãos de perícia oficial. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a publicação periódica de dados sobre sua 
atuação, tais como: quantidade de processos iniciados e finalizados; número de condenações, absolvições e 
arquivamentos, por tipo de delito; transações penais e suspensões condicionais de processo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

CONSOLIDAÇÃO DE MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA. 

 

Ações programáticas: 

a) Reformular o Conselho Nacional de Segurança Pública, assegurando a participação da sociedade civil 
organizada em sua composição e garantindo sua articulação com o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomendam-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação e a implementação de 
conselhos de segurança comunitários. 

b) Fomentar mecanismos de gestão participativa das políticas públicas de segurança, como conselhos e 
conferências, ampliando a Conferência Nacional de Segurança Pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

 



DIRETRIZ 13: 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS CRIMINOSOS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

AMPLIAÇÃO DO CONTROLE DE ARMAS DE FOGO EM CIRCULAÇÃO NO PAÍS. 

 

Ações programáticas: 

a) Realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

b) Propor reforma da legislação para ampliar as restrições e os requisitos para aquisição de armas de fogo por 
particulares e empresas de segurança privada. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.  

c) Propor alteração da legislação para garantir que as armas apreendidas em crimes que não envolvam disparo 
sejam inutilizadas imediatamente após a perícia. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a criação de sistema de monitoramento da 
quantidade, tipo e destinação das armas apreendidas pela polícia, buscando assegurar que não retornem 
indevidamente às ruas. 

• Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a adoção de providência para garantir o 
adequado armazenamento dos estoques de armas de fogo das forças policiais e das armas apreendidas. 

d) Registrar no Sistema Nacional de Armas todas as armas de fogo destruídas. 

Responsável: Ministério da Defesa. 

Parceiro: Ministério da Justiça. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

QUALIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor projeto de lei para alterar o procedimento do inquérito policial, de modo a admitir procedimentos orais 
gravados, transformando-o em peça ágil e eficiente de investigação criminal voltada à coleta de evidências. 

Responsável: Ministério da Justiça. 



b) Fomentar o debate com o objetivo de unificar os meios de investigação e obtenção de provas e padronizar 
procedimentos de investigação criminal. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

c) Promover a capacitação técnica em investigação criminal para os profissionais dos sistemas estaduais de 
segurança pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

d) Realizar pesquisas para qualificação dos estudos sobre técnicas de investigação criminal. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação geral: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a qualificação específica dos policiais civis em caso de 
transferência para delegacias especializadas, bem como a oferta permanente de cursos sobre preservação e 
análise de local de crime, entrevistas, interrogatórios e análise de informações. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COM CELERIDADE E PROCEDIMENTO PADRONIZADO. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor regulamentação da perícia oficial. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

b) Propor projeto de lei para proporcionar autonomia administrativa e funcional dos órgãos periciais federais. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de leis que garantam dotação orçamentária 
específica e autonomia administrativa financeira e funcional aos órgãos periciais. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de planos de carreira e a consequente estruturação 
das carreiras periciais, bem como a exigência de dedicação exclusiva dos profissionais da perícia oficial. 

c) Propor padronização de procedimentos e equipamentos a serem utilizados pelas unidades periciais oficiais em 
todos os exames periciais criminalísticos e médico-legais. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Desenvolver sistema de dados nacional informatizado para monitoramento da produção e da qualidade dos 
laudos produzidos nos órgãos periciais. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal o provimento de recursos para implantação de 
sistemas informatizados em todas as unidades de perícia oficial e a criação de bancos de dados com informações 
sobre as ocorrências atendidas, tais como: nomes dos responsáveis pelos exames, relação do material coletado e 
custodiado, exames requeridos. 



e) Fomentar parcerias com universidades para pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias a serem 
implantadas nas unidades periciais. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiros: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República. 

f) Promover e apoiar a educação continuada dos profissionais da perícia oficial, em todas as áreas, para a 
formação técnica e em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a realização de convênios com universidades e 
centros de treinamento e a instituição de programas de educação continuada para os peritos oficiais, alicerçada 
nos Direitos Humanos e nos procedimentos adotados pelos organismos internacionais. 

Recomendações gerais: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a ampliação das unidades de perícias para o interior, 
garantindo o atendimento universal da perícia oficial, principalmente para exames de corpo de delito e de 
local de crime. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a adoção de medidas que assegurem a preservação do local 
do crime para a produção de prova pericial. 

• Recomendam-se aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de estudos de reengenharia e gestão das 
unidades periciais, a garantia de recursos materiais e humanos para a pronta realização dos laudos periciais e 
garantia da continuidade e não prejuízo dos serviços e a formulação de regulamentos e código de ética para a 
atividade dos peritos oficiais. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. 

 

Ações programáticas: 

a) Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência com o objetivo de assegurar o reconhecimento 
das diferenças geracionais, de gênero, étnico-racial e de orientação sexual. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

b) Realizar anualmente pesquisas nacionais de vitimização. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

c) Fortalecer mecanismos que possibilitem a efetiva fiscalização de empresas de segurança privada e a 
investigação e responsabilização de policiais que delas participem de forma direta ou indireta. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Desenvolver normas de conduta e fiscalização dos serviços de segurança privados que atuam na área rural. 



Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a capacitação dos profissionais do sistema de 
segurança pública em temas relativos à violência no campo. 

e) Elaborar diretrizes para atividades de policiamento comunitário e policiamento orientado para a solução de 
problemas, bem como catalogar e divulgar boas práticas dessas atividades. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

f) Elaborar diretrizes para atuação conjunta entre os órgãos de trânsito e os de segurança pública para reduzir a 
violência no trânsito. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades. 

Parceiro: Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. 

g) Realizar debate sobre o atual modelo de repressão e estimular a discussão sobre modelos alternativos de 
tratamento do uso e tráfico de drogas, considerando o paradigma da redução de danos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Gabinete de Segurança Institucional; Ministério da Saúde. 

Parceiro: Ministério da Educação. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação e o fortalecimento dos 
conselhos que tratam da temática de drogas lícitas e ilícitas, com a participação paritária da sociedade civil, 
conforme previsto nos pressupostos da Política Nacional sobre Drogas, bem como a inclusão de membros da 
Defensoria pública estadual e do Ministério Público em seus quadros. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V: 

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA MOTIVADA POR DIFERENÇAS DE GÊNERO, RAÇA OU ETNIA, 
IDADE, ORIENTAÇÃO SEXUAL E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 

 

Ações programáticas: 

a) Fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate e na apuração de crimes contra Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

b) Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento sobre serviços de atendimento, atividades 
desenvolvidas pelos órgãos e instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a forma de acioná-
los. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário a criação de varas especializadas para atendimento a casos de 
discriminação e violência contra populações historicamente discriminadas. 

c) Desenvolver e implantar sistema nacional integrado das redes de saúde, de assistência social e educação para a 
notificação de violência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Educação; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República Parceiros: Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 



República Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios auxiliar no 
desenvolvimento e na implantação do sistema nacional integrado das redes de saúde, de assistência social e 
educação para a notificação de violência. 

d) Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência contra pessoas com 
deficiência, idosos, mulheres, indígenas, negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 
travestis e pessoas em situação de rua. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 
Ministério da Justiça; Ministério do Turismo; Ministério do Esporte Parceiros: Ministério da 
Educação;Ministério da Saúde; Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação de serviços de recebimento e 
encaminhamento de denúncias de violência praticadas contra esses grupos. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de unidades policiais especializadas no 
atendimento de populações historicamente vulneráveis e em situação de vulnerabilidade, e de crimes contra 
os Direitos Humanos. 

• e) Fortalecer unidade especializada em conflitos indígenas na Polícia Federal e garantir sua atuação conjunta 
com a FUNAI, em especial nos processos conflituosos de demarcação. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

f) Fomentar cursos de qualificação e capacitação sobre aspectos da cultura tradicional dos povos indígenas e 
sobre legislação indigenista para todas as corporações policiais, principalmente para as polícias militares e civis 
especialmente nos estados e municípios em que as aldeias indígenas estejam localizadas nas proximidades dos 
centros urbanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

g) Fortalecer mecanismos para combater a violência contra a população indígena, em especial para as mulheres 
indígenas vítimas de casos de violência psicológica, sexual e de assédio moral. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República. 

Parceiro: Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal o desenvolvimento de programas para 
orientação jurídica, de saúde mental e assistência social à população indígena, em parceria com o Poder 
Executivo Federal. 

h) Apoiar a implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres25 de forma 
articulada com os planos estaduais de segurança pública e em conformidade com a Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006). 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

                                                             
25 Iniciativa do Governo Federal com objetivo de prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as 
mulheres. O Pacto Nacional consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações a serem executadas nos 
próximos quatro anos, de 2008 a 2011.  



Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos municípios a implementação de serviços de rede de atendimento para enfrentamento da 
violência contra mulheres. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que o atendimento de mulheres vítimas de violência seja 
feito preferencialmente por policiais de sexo feminino. 

i) Avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha com base nos dados sobre tipos de violência, agressor e vítima. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

j) Fortalecer ações estratégicas de prevenção à violência contra jovens negros. 

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Justiça. 

Parceiros: Ministério do Turismo; Ministério da Educação; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República. 

k) Estabelecer política de prevenção de violência contra a população em situação de rua, incluindo ações de 
capacitação de policiais em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República; Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a elaboração de programas voltados à 
segurança da população em situação de rua. 

• Recomenda-se aos municípios o estabelecimento de mecanismos que possibilitem supervisionar, identificar e 
receber denúncias sobre casos que envolvam conflitos entre guardas civis e população em situação de rua. 

l) Promover a articulação institucional, em conjunto com a sociedade civil, para implementar o Plano de Ação 
para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde. 

m) Fomentar a implantação do serviço de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a 
pessoa idosa em todas as unidades da Federação. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e secretarias estaduais e municipais responsáveis pela área de 
Direitos Humanos a criação do serviço de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a 
pessoa idosa. 

n) Capacitar profissionais de educação e saúde para identificar e notificar crimes e casos de violência contra a 
pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Ministério da Educação. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 



Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a capacitação de profissionais de 
educação e saúde para identificar e noticiar casos de violência e tortura contra a pessoa idosa, a pessoa com 
deficiência e portadores de transtorno mental. 

o) Implementar ações de promoção da cidadania e Direitos Humanos das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
travestis (LGBT) com foco na prevenção à violência, garantindo redes integradas de atenção. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério do Turismo; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Recomendação: Recomenda-se aos estados, 
Distrito Federal e municípios a criação de comitês de acompanhamento da implementação das políticas públicas 
voltadas à população LGBT. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: 

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS. 

 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver metodologia de monitoramento, disseminação e avaliação das metas do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como construir e implementar o II Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a implementação de políticas e planos estaduais e 
municipais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com previsão nos respectivos orçamentos para sua 
execução. 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a intensificação da fiscalização e repressão do 
tráfico de pessoas e do turismo sexual. 

b) Estruturar, a partir de serviços existentes, sistema nacional de atendimento às vítimas do tráfico de pessoas, de 
reintegração e diminuição da vulnerabilidade, especialmente de crianças, adolescentes, mulheres, transexuais e 
travestis. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Justiça Parceiros: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados a criação de núcleos regionais de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, como órgãos de articulação dos serviços existentes. 

c) Implementar as ações referentes a crianças e adolescentes previstas na Política e no Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 



d) Consolidar fluxos de encaminhamento e monitoramento de denúncias de casos de tráfico de crianças e 
adolescentes. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a aplicação de fluxos de encaminhamento de 
denúncias de casos de tráfico de crianças e adolescentes. 

• Recomenda-se ao Ministério Público a garantia de investigação e punição adequada aos casos de combate ao 
tráfico de pessoas. 

e) Revisar e disseminar metodologia para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de tráfico. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a aplicação de metodologia de 
atendimento de crianças e adolescentes vítimas de tráfico em suas redes de serviços. 

f) Fomentar a capacitação de técnicos da gestão pública, organizações não-governamentais e representantes das 
cadeias produtivas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Responsável: Ministério do Turismo. 

Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

g) Desenvolver metodologia e material didático para capacitar agentes públicos no enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Turismo; 
Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

h) Realizar estudos e pesquisas sobre o tráfico de pessoas, inclusive sobre exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Turismo; 
Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência. 

 



DIRETRIZ 14: 

COMBATE À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ERRADICAÇÃO DA TORTURA E 
NA REDUÇÃO DA LETALIDADE POLICIAL E CARCERÁRIA. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE DO SISTEMA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA. 

Ações programáticas: 

a) Criar ouvidoria de polícia com independência para exercer controle externo das atividades das Polícias 
Federais e da Força Nacional de Segurança Pública, coordenada por um ouvidor com mandato. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação, com marco normativo próprio, de 
ouvidorias de polícia autônomas e independentes, comandadas por ouvidores com mandato e escolhidos com 
participação da sociedade civil, com poder de requisição de documentos e livre acesso às unidades policiais, e 
dotadas de recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento. 

b) Fortalecer a Ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacional, dotando-a de recursos humanos e materiais 
necessários ao desempenho de suas atividades, propondo sua autonomia funcional. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação, com marco normativo próprio, de 
ouvidorias do sistema penitenciário autônomas e independentes, comandadas por ouvidores com mandato e 
escolhidos com participação da sociedade civil, com poder de requisição de documento e livre acesso às 
unidades prisionais e dotadas de recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento. 

c) Condicionar a transferência voluntária de recursos federais aos estados e ao Distrito Federal ao plano de 
implementação ou à existência de ouvidorias de polícia e do sistema penitenciário, que atendam aos requisitos de 
coordenação por ouvidor com mandato, escolhidos com participação da sociedade civil e com independência 
para sua atuação. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

d) Elaborar projeto de lei para aperfeiçoamento da legislação processual penal, visando padronizar os 
procedimentos da investigação de ações policiais com resultado letal. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que todas as ações policiais com resultado letal sejam 
apuradas pela Polícia Civil e pelas corregedorias da corporação dos policiais envolvidos. 

• Recomenda-se aos estados interiorizar seus trabalhos, garantindo que todos os processos possam ser 
analisados pelas Corregedorias de Polícia. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de comissões especiais, com a participação do 
ouvidor da polícia e de representantes da sociedade civil, para avaliar o uso da força e de armas de fogo por 
policiais, com o objetivo de redução da letalidade nas ações policiais. 

e) Dotar as Corregedorias da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário 
Nacional de recursos humanos e materiais suficientes para o desempenho de suas atividades, ampliando sua 
autonomia funcional. 

Responsável: Ministério da Justiça. 



Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal o fortalecimento das Corregedorias das Polícias 
e do sistema penitenciário, garantindo-lhes autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 

f) Fortalecer a inspetoria da Força Nacional de Segurança Pública e tornar obrigatória a publicação trimestral de 
estatísticas sobre procedimentos instaurados e concluídos e sobre o número de policiais desmobilizados. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

g) Publicar trimestralmente estatísticas sobre procedimentos instaurados e concluídos pelas Corregedorias da 
Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e sobre a quantidade de policiais infratores e condenados, por 
cargo e tipo de punição aplicada. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a publicação periódica de dados sobre 
o trabalho das Corregedorias das Polícias e do sistema penitenciário, tais como número de procedimentos 
instaurados e concluídos, policiais investigados e policiais punidos administrativamente e a suspensão imediata, 
com retirada do serviço de rua, de policiais investigados pelo envolvimento em assassinatos. 

h) Publicar trimestralmente informações sobre pessoas mortas e feridas em ações da Polícia Federal, da Polícia 
Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a publicação periódica de informações sobre 
pessoas mortas e feridas em ações policiais. 

i) Criar sistema de rastreamento de armas e de veículos usados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e 
Força Nacional de Segurança Pública, e fomentar a criação de sistema semelhante nos estados e no Distrito 
Federal. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação de sistemas de rastreamento 
de armas e de veículos usados pelas polícias e pelas guardas municipais. 

Recomendações gerais: 

• Recomenda-se aos Estados, Distrito Federal e municípios: 

� O fim do emprego nos registros policiais, boletins de ocorrência policial e inquéritos policiais de 
expressões genéricas como “autos de resistência”, “resistência seguida de morte” e assemelhadas, em 
casos que envolvam pessoas mortas por policiais. 

� A criação de mecanismos assegurando que todos os casos com mortes em ações policiais sejam 
apreciados pela Vara do Júri. 

� O não arquivamento de casos envolvendo ação policial com resultado letal sem que tenham sido 
juntados os respectivos laudos de exame necroscópico. 

� Assegurar o uso obrigatório de tarjetas de identificação por policiais militares e guardas municipais. 

� Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que as ocorrências policiais, envolvendo indígenas, 
sejam registradas com acompanhamento de representantes da FUNAI, quando solicitado pela parte. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA. 



Ações programáticas: 

a) Elaborar procedimentos operacionais padronizados para as forças policiais federais, com respeito aos Direitos 
Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

b) Elaborar procedimentos operacionais padronizados sobre revistas aos visitantes de estabelecimentos 
prisionais, respeitando os preceitos dos Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

c) Elaborar diretrizes nacionais sobre uso da força e de armas de fogo pelas instituições policiais e agentes do 
sistema penitenciário. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a proibição da utilização de armas de fogo no 
interior de estabelecimentos prisionais, salvo para policiamento externo, situações de crise e rebelião. 

d) Padronizar equipamentos, armas, munições e veículos apropriados à atividade policial a serem utilizados pelas 
forças policiais da União, bem como aqueles financiados com recursos federais nos estados, no Distrito Federal e 
nos municípios. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal evitar o emprego de armas longas e de munição transfixante. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a não banalização e a adequação técnica dos veículos 
blindados, em respeito aos princípios dos Direitos Humanos, rejeitando seu uso para intimidações ou 
violações de direitos, como no caso dos “caveirões”. 

e) Disponibilizar para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e para a Força Nacional de Segurança 
Pública munição, tecnologias e armas de menor potencial ofensivo. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICA NACIONAL VISANDO À ERRADICAÇÃO DA TORTURA E DE 
OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES. 

 

Ações programáticas: 

a) Elaborar projeto de lei visando a instituir o Mecanismo Preventivo Nacional19, sistema de inspeção aos locais 
de detenção para o monitoramento regular e periódico dos centros de privação de liberdade, nos termos do 
protocolo facultativo à convenção da ONU contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores; Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação, com marco normativo próprio, de Comitês de 
Combate e Prevenção à Tortura, compostos com participação da sociedade civil. 



• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de mecanismos estaduais de prevenção e combate à 
tortura, articulados com o Mecanismo Preventivo Nacional. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a realização de campanhas de esclarecimento e combate à 
prática da tortura, bem como que as escolas penitenciárias e Academias de Polícia tenham cursos de 
prevenção à tortura. 

b) Instituir grupo de trabalho para discutir e propor atualização e aperfeiçoamento da Lei nº 9.455/1997, que 
define os crimes de tortura, de forma a atualizar os tipos penais, instituir sistema nacional de combate26 à tortura, 
estipular marco legal para a definição de regras unificadas de exame médico-legal, bem como estipular ações 
preventivas obrigatórias como formação específica das forças policiais e capacitação de agentes para a 
identificação da tortura. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Parceiros: Ministério das 
Relações Exteriores; Casa Civil da Presidência da República; Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República; Ministério da Justiça c) Promover o fortalecimento, a criação e a reativação dos 
comitês estaduais de combate à tortura. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Propor projeto de lei para tornar obrigatória a filmagem dos interrogatórios ou audiogravações realizadas 
durante as investigações policiais. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

e) Estabelecer protocolo para a padronização de procedimentos a serem realizados nas perícias destinadas a 
averiguar alegações de tortura. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

f) Elaborar matriz curricular e capacitar os operadores do sistema de segurança pública e justiça criminal para o 
combate à tortura. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

g) Capacitar e apoiar a qualificação dos agentes da perícia oficial, bem como de agentes públicos de saúde, para 
a identificação de tortura. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Ministério da Saúde. 

h) Incluir na formação de agentes penitenciários federais curso com conteúdos relativos ao combate à tortura e 
sobre a importância dos Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal incluir na formação de agentes penitenciários 
curso de conteúdos relativos ao combate à tortura e importância dos Direitos Humanos. 

i) Realizar campanhas de prevenção e combate à tortura nos meios de comunicação para a população em geral, 
além de campanhas específicas voltadas às forças de segurança pública, bem como divulgar os parâmetros 
internacionais de combate às práticas de tortura. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

j) Estabelecer procedimento para a produção de relatórios anuais, contendo informações sobre o número de casos 
de torturas e de tratamentos desumanos ou degradantes levados às autoridades, número de perpetradores, e de 
sentenças judiciais. 

                                                             
26

 É uma das determinações do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes da ONU, ratificada pelo Estado brasileiro. 



Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados que forneçam dados para os relatórios sobre os casos de tortura. 

• Recomenda-se a estados, Distrito Federal e municípios aderir ao sistema de informações formulado pelo 
Governo Federal em atendimento a esta diretriz. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

COMBATE ÀS EXECUÇÕES EXTRAJUDICIAIS REALIZADAS POR AGENTES DO ESTADO. 

 

a) Fortalecer ações de combate às execuções extrajudiciais realizadas por agentes do Estado, assegurando a 
investigação dessas violações. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendações: Recomenda-se ao Poder Judiciário a célere reparação de danos adequados dos familiares e 
demais dependentes das vítimas. 

b) Desenvolver e apoiar ações específicas para investigação e combate à atuação de milícias e grupos de 
extermínio. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal o desenvolvimento de ações específicas para 
investigação e combate à atuação de milícias e grupos de extermínio. 

 

DIRETRIZ 15: 

GARANTIA DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIMES E DE PROTEÇÃO DAS PESSOAS 
AMEAÇADAS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

INSTITUIÇÃO DE SISTEMA FEDERAL QUE INTEGRE OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor projeto de lei para integração, de forma sistêmica, dos programas de proteção a vítimas e testemunhas 
ameaçadas, defensores de Direitos Humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

b) Desenvolver sistema nacional que integre as informações dos programas de proteção às pessoas ameaçadas. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a adoção de medidas necessárias à integração de 
suas informações ao banco de dados nacional sobre os programas de proteção. 



c) Ampliar os programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, defensores dos Direitos Humanos e 
crianças e adolescentes ameaçados de morte para os estados em que o índice de violência aponte a criação de 
programas locais. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Garantir a formação de agentes da Polícia Federal para a proteção das pessoas incluídas nos programas de 
proteção de pessoas ameaçadas, observadas suas diretrizes. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a capacitação dos policiais protetores, 
considerando as especificidades das medidas protetivas no âmbito deste programa. 

e) Propor ampliação dos recursos orçamentários para a realização das ações dos programas de proteção a vítimas 
e testemunhas ameaçadas, defensores dos Direitos Humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a garantia de compromisso orçamentário para execução dos 
seus programas de proteção. 

• Recomenda-se ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que cooperem nas ações judiciais que envolvem 
pessoas ameaçadas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS 
AMEAÇADAS. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor projeto de lei para aperfeiçoar o marco legal do Programa Federal de Assistência a Vítimas e 
Testemunhas Ameaçadas, ampliando a proteção de escolta policial para as equipes técnicas do programa, e criar 
sistema de apoio à reinserção social dos usuários do programa. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que se responsabilizem pela regularidade dos repasses 
financeiros para as entidades executoras do Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas (PROVITA), conforme convênios firmados. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário a priorização dos processos que envolvam pessoas sob proteção. 

b) Regulamentar procedimentos e competências para a execução do Programa Federal de Assistência a Vítimas e 
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), em especial para a realização de escolta de seus usuários. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

c) Fomentar a criação de centros de atendimento a vítimas de crimes e a seus familiares, com estrutura adequada 
e capaz de garantir o acompanhamento psicossocial e jurídico dos usuários, com especial atenção a grupos 
sociais mais vulneráveis, assegurando o exercício de seus direitos. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados que não têm programas de proteção a testemunhas que adotem as 
medidas necessárias para celebração de convênio com a União. 

d) Incentivar a criação de unidades especializadas do Serviço de Proteção ao Depoente Especial da Polícia 
Federal nos estados e no Distrito Federal. 

Responsável: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de Serviço de Proteção ao Depoente 
Especial, com recursos humanos e materiais necessários ao exercício de suas funções. 

e) Garantir recursos orçamentários e de infraestrutura ao Serviço de Proteção ao Depoente Especial da Polícia 
Federal, necessários ao atendimento pleno, imediato e de qualidade aos depoentes especiais e a seus familiares, 
bem como o atendimento às demandas de inclusão provisória no programa federal. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

GARANTIA DA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE. 

 

Ações programáticas: 

a) Ampliar a atuação federal no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de 
Morte nas unidades da Federação com maiores taxas de homicídio nessa faixa etária. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a implementação do programa, 
fortalecendo a rede de atendimento especializado. 

b) Formular política nacional de enfrentamento da violência letal contra crianças e adolescentes. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Justiça; Secretaria-Geral da Presidência da República; Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

c) Desenvolver e aperfeiçoar os indicadores de morte violenta de crianças e adolescentes, assegurando 
publicação anual dos dados. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde. 

Parceiro: Ministério da Justiça. 

d) Desenvolver programas de enfrentamento da violência letal contra crianças e adolescentes e divulgar as 
experiências bem sucedidas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 



GARANTIA DE PROTEÇÃO DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS E DE SUAS 
ATIVIDADES. 

 

Ações programáticas: 

a) Fortalecer a execução do Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, garantindo 
segurança nos casos de violência, ameaça, retaliação, pressão ou ação arbitrária, e a defesa em ações judiciais de 
má-fé, em decorrência de suas atividades. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal, municípios, Poderes Legislativo e Judiciário, nas 
diversas esferas federativas, e Ministério Público que cooperem para o enfrentamento às ações criminalizantes 
contra defensores dos Direitos Humanos, dos movimentos sociais e suas lideranças, tais como difamação, prisão 
ilegal ou arbitrária, falsa acusação, desqualificação de seu trabalho e outras. 

b) Articular com os órgãos de segurança pública e Direitos Humanos nos estados para garantir a segurança dos 
defensores dos Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados que adotem as medidas necessárias para implementação ou fortalecimento dos 
programas de proteção aos defensores dos Direitos Humanos, celebrando convênios com a União. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que adotem as medidas necessárias para a proteção de 
defensores de Direitos Humanos ameaçados, capacitando seus policiais e garantindo os recursos humanos e 
materiais necessários para o exercício de suas funções. 

c) Capacitar os operadores do sistema de segurança pública e de justiça sobre o trabalho dos defensores dos 
Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Ministério da Justiça. 

d) Fomentar parcerias com as Defensorias Públicas dos Estados e da União para a defesa judicial dos defensores 
dos Direitos Humanos nos processos abertos contra eles. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se que as Defensorias Públicas dos estados consolidem o apoio jurídico aos 
defensores dos Direitos Humanos nos processos judiciais, por meio de acordos de cooperação com o Programa 
de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. 

e) Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e militantes dos Direitos Humanos, fomentando cultura 
de respeito e valorização de seus papéis na sociedade. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se que os estados e o Distrito Federal desenvolvam campanhas que valorizem os 
defensores dos direitos humanos e sua luta social. 

 



DIRETRIZ 16: 

MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO PENAL, PRIORIZANDO A APLICAÇÃO DE 
PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E MELHORIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 

 

Ações programáticas: 

a) Elaborar projeto de reforma da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), com o propósito de: 

• Adotar mecanismos tecnológicos para coibir a entrada de substâncias e materiais proibidos, eliminando a 
prática de revista íntima nos familiares de presos; 

• Aplicar a LEP também a presas e presos provisórios e aos sentenciados pela Justiça Especial; 

• Vedar a divulgação pública de informações sobre perfil psicológico do preso e eventuais diagnósticos 
psiquiátricos feitos nos estabelecimentos prisionais; 

• Instituir a obrigatoriedade da oferta de ensino pelos estabelecimentos penais e a remição de pena por estudo; 

• Estabelecer que a perda de direitos ou a redução de acesso a qualquer direito ocorrerá apenas como 
consequência de faltas de natureza grave; 

• Estabelecer critérios objetivos para isolamento de presos e presas no regime disciplinar diferenciado; 

• Configurar nulidade absoluta dos procedimentos disciplinares quando não houver intimação do defensor do 
preso; 

• Estabelecer o regime de condenação como limite para casos de regressão de regime; 

• Assegurar e regulamentar as visitas íntimas para a população carcerária LGBT. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário que firme convênios para criação de Conselhos da Comunidade, previstos 
na LEP, com recursos humanos e materiais suficientes, bem como para capacitação dos conselheiros. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que assegurem o direito de visitas íntimas e regulares dos 
apenados, bem como espaço apropriado nos estabelecimentos prisionais que levem em conta as diferentes 
orientações sexuais. 

b) Elaborar decretos extraordinários de indulto a condenados por crimes sem violência real, que reduzam 
substancialmente a população carcerária brasileira. 

Responsáveis: Ministério da Justiça. 



c) Fomentar a realização de revisões periódicas processuais dos processos de execução penal da população 
carcerária. 

Responsáveis: Ministério da Justiça. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário e às Defensorias Públicas a realização de mutirões periódicos para análise 
dos benefícios na execução penal da população encarcerada. 

• Recomenda-se à Defensoria Pública assegurar a presença de defensores públicos nos estabelecimentos 
prisionais. 

d) Vincular o repasse de recursos federais para construção de estabelecimentos prisionais nos estados e no 
Distrito Federal ao atendimento das diretrizes arquitetônicas que contemplem a existência de alas específicas 
para presas grávidas e requisitos de acessibilidade. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que garantam a acessibilidade para presos com 
deficiência nos estabelecimentos prisionais ou que cumpram penas alternativas. 

e) Aplicar a Política Nacional de Saúde Mental e a Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
Drogas no sistema penitenciário. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a efetiva implantação do Plano Nacional de 
Saúde no Sistema Penitenciário, com a implantação de equipes de atenção básica nos estabelecimentos penais. 

f) Aplicar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) no contexto prisional, 
regulamentando a assistência pré-natal, a existência de celas específicas e período de permanência com seus 
filhos para aleitamento. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de programas voltados à atenção à 
saúde das mulheres grávidas encarceradas, garantindo a assistência pré-natal, bem como a criação de alas 
específicas nos estabelecimentos prisionais. 

g) Implantar e implementar as ações de atenção integral aos presos previstas no Plano Nacional de Saúde no 
Sistema Penitenciário. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde. 

h) Promover estudo sobre a viabilidade de criação, em âmbito federal, da carreira de oficial de condicional, 
trabalho externo e penas alternativas, para acompanhar os condenados em liberdade condicional, os presos em 
trabalho externo, em qualquer regime de execução, e os condenados a penas alternativas à prisão. 

Responsável: Ministério da Justiça; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Recomendação: 
Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que estudem a viabilidade de criação da carreira de oficial de 
condiciona, trabalho externo e penas alternativas. 

i) Avançar na implementação do Sistema de Informações Penitenciárias (InfoPen), financiando a inclusão dos 
estabelecimentos prisionais dos estados e do Distrito Federal e condicionando os repasses de recursos federais à 
sua efetiva integração ao sistema. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário a adoção de medidas tecnológicas que possibilitem a 
integração de seus dados no InfoPen. 



j) Ampliar campanhas de sensibilização para inclusão social de egressos do sistema prisional. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

k) Estabelecer diretrizes na política penitenciária nacional que fortaleçam o processo de reintegração social dos 
presos, internados e egressos, com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da 
Saúde; Ministério da Educação; Ministério do Esporte. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de programas específicos para 
reinserção social dos egressos do sistema prisional e a aplicação de políticas públicas sociais já existentes. 

l) Debater, por meio de grupo de trabalho interministerial, ações e estratégias que visem assegurar o 
encaminhamento para o presídio feminino de mulheres transexuais e travestis que estejam em regime de 
reclusão. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se a elaboração de políticas de respeito às mulheres transexuais e travestis nos 
presídios estaduais. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

LIMITAÇÃO DO USO DOS INSTITUTOS DE PRISÃO CAUTELAR. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal, com o objetivo de: 

• Estabelecer requisitos objetivos para decretação de prisões preventivas que consagrem sua excepcionalidade; 

• Vedar a decretação de prisão preventiva em casos que envolvam crimes com pena máxima inferior a 4 
(quatro) anos, excetuando crimes graves como formação de quadrilha e peculato; 

• Estabelecer o prazo máximo de 81 dias para prisão provisória. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal eliminar carceragens em Delegacias de Polícia e 
outras unidades policiais. 

b) Alterar a legislação sobre abuso de autoridade, tipificando de modo específico as condutas puníveis. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

TRATAMENTO ADEQUADO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS. 

 

Ações programáticas: 

a) Estabelecer diretrizes que garantam tratamento adequado às pessoas com transtornos mentais em consonância 
com o princípio de desinstitucionalização. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios mobilizar os serviços da rede de 
atenção à saúde mental para oferta do tratamento especializado dos portadores de transtornos mentais, após o 
cumprimento das medidas de segurança, com o devido encaminhamento aos serviços substitutivos à internação. 

b) Propor projeto de lei para alterar o Código Penal prevendo que o período de cumprimento de medidas de 
segurança não deve ultrapassar o da pena prevista para o crime praticado, e estabelecendo a continuidade do 
tratamento fora do sistema penitenciário quando necessário. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário a realização de mutirões periódicos para revisão dos 
processos que envolvam aplicação de medidas de segurança, analisando a necessidade de sua manutenção. 

c) Estabelecer mecanismos para a reintegração social dos internados em medida de segurança quando da 
extinção desta, mediante aplicação dos benefícios sociais correspondentes. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

AMPLIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. 

 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver instrumentos de gestão que assegurem a sustentabilidade das políticas públicas de aplicação de 
penas e medidas alternativas. 

Responsáveis: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário, estados, Distrito Federal e municípios a manutenção de 
equipes técnicas multidisciplinares nas estruturas de aplicação e execução de penas e medidas alternativas. 

b) Incentivar a criação de varas especializadas e de centrais de monitoramento do cumprimento de penas e 
medidas alternativas. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

c) Desenvolver modelos de penas e medidas alternativas que associem seu cumprimento ao ilícito praticado, com 
projetos temáticos que estimulem a capacitação do cumpridor, bem como penas de restrição de direitos com 
controle de frequência. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

d) Desenvolver programas-piloto com foco na educação, para aplicação da pena de limitação de final de semana. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Educação. 



Diretriz 17: 

Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa 
dos direitos. 

 

Objetivo estratégico I: 

Acesso da população à informação sobre seus direitos e sobre como garanti-los. 

 

Ações programáticas: 

a) Difundir o conhecimento sobre os Direitos Humanos e sobre a legislação pertinente com publicações em 
linguagem e formatos acessíveis. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da 
Educação; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a realização de parcerias com faculdades de Direito 
e núcleos de Direitos Humanos para criar espaços descentralizados e acessíveis de orientação jurídica. 

• Recomenda-se aos municípios a capacitação de agentes comunitários, capazes de orientar juridicamente a 
população quanto às demandas mais usuais de sua comunidade. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário que ofereça periodicamente, em linguagem acessível, cursos e palestras ao 
público de baixa renda sobre matérias mais recorrentes no âmbito do Judiciário. 

• Recomenda-se ao Ministério Público, Poder Judiciário e Defensorias Públicas a realização de ações 
conjuntas, coordenadas e focadas na conscientização e prevenção das lides judiciais. 

b) Fortalecer as redes de canais de denúncia (disque-denúncia) e sua articulação com instituições de Direitos 
Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a implantação e o fortalecimento de redes de canais de 
denúncia. 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios o incentivo aos jornais e rádios locais para 
recebimento de reclamações sobre má qualidade de serviços e produtos adquiridos, como canal de 
informação e conscientização. 

c) Incentivar a criação de centros integrados de serviços públicos para prestação de atendimento ágil à 
população, inclusive com unidades itinerantes para obtenção de documentação básica. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação de centros integrados de 
serviços públicos para assegurar o atendimento da população local. 



d) Fortalecer o governo eletrônico com a ampliação da disponibilização de informações e serviços para a 
população via internet, em formato acessível. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

GARANTIA DO APERFEIÇOAMENTO E MONITORAMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS PARA 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Implementar o Observatório da Justiça Brasileira, em parceria com a sociedade civil. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

b) Aperfeiçoar o sistema de fiscalização de violações aos Direitos Humanos, por meio do aprimoramento do 
arcabouço de sanções administrativas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho e Emprego. 

c) Ampliar equipes de fiscalização sobre violações dos Direitos Humanos, em parceria com a sociedade civil. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República. 

d) Propor projeto de lei buscando ampliar a utilização das ações coletivas para proteção dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, garantindo a consolidação de instrumentos coletivos de resolução de 
conflitos. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

e) Propor projetos de lei para: 

• Simplificar o processamento e julgamento das ações judiciais; 

• Coibir os atos protelatórios; 

• Restringir as hipóteses de recurso ex officio; 

• Reduzir recursos e desjudicializar conflitos. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

f) Aperfeiçoar a legislação trabalhista, visando ampliar novas tutelas de proteção das relações do trabalho e as 
medidas de combate à discriminação e ao abuso moral no trabalho. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República. 

g) Implementar mecanismos de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, 
garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso. 

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República. 



Recomendações gerais: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário o aperfeiçoamento do Sistema de Justiça da Infância e Juventude em 
todos os estados da federação, em consonância com os artigos 37, 39 e 40 da Convenção sobre os Direitos da 
Criança e outras normas da ONU. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário priorizar os processos que envolvam crianças e adolescentes, bem como 
constituir equipes interprofissionais no Sistema de Justiça da Infância e Juventude. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

UTILIZAÇÃO DE MODELOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Fomentar iniciativas de mediação e conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios 
autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor judicialização. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério das Cidades Parceiro: 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, ao Poder Judiciário, ao 
Ministério Público, à Defensoria Pública e à sociedade civil o desenvolvimento e incentivo à utilização de 
formas e técnicas negociadas de resolução de conflitos. 

b) Fortalecer a criação de núcleos de justiça comunitária, em articulação com os estados,o Distrito Federal e os 
municípios, e apoiar o financiamento de infraestrutura e de capacitação. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, ao Poder Judiciário, ao 
Ministério Público e Defensorias Públicas a implantação e fortalecimento de Núcleos de Justiça Comunitária. 

c) Capacitar lideranças comunitárias sobre instrumentos e técnicas de mediação comunitária, incentivando a 
resolução de conflitos nas próprias comunidades. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o incentivo a ações e técnicas 
de mediação popular de resolução de conflitos. 

d) Incentivar projetos pilotos de Justiça Restaurativa27, como forma de analisar seu impacto e sua aplicabilidade 
no sistema jurídico brasileiro. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

e) Estimular e ampliar experiências voltadas para a solução de conflitos por meio da mediação comunitária e dos 
Centros de Referência em Direitos Humanos, especialmente em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e com dificuldades de acesso a serviços públicos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

                                                             
27 É um processo em que vítima e ofensor, bem como demais outros indivíduos ou membros da comunidade que 
foram afetados pelo conflito em questão, participam ativamente na resolução das questões oriundas desse 
conflito, geralmente com a ajuda de um facilitador, com o objetivo de atingir resultados restaurativos. (resolução 
2002/12 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas).  



Recomendação geral: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário a implementação de estrutura física adequada em todas as suas unidades e 
a contratação e capacitação de servidores, assistentes sociais e psicólogos, para atendimento às populações 
historicamente vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: 

GARANTIA DE ACESSO UNIVERSAL AO SISTEMA JUDICIÁRIO. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor a ampliação da atuação da Defensoria Pública da União. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que as Defensorias Públicas sejam dotadas de 
recursos orçamentários, materiais e humanos suficientes para o exercício de suas atribuições em todas as 
comarcas e que sejam criados e fortalecidos núcleos especializados de Direitos Humanos em sua estrutura. 

b) Fomentar parcerias entre municípios e entidades de proteção dos Direitos Humanos para atendimento da 
população com dificuldade de acesso ao sistema de justiça, com base no mapeamento das principais demandas 
da população local e no estabelecimento de estratégias para atendimento e ações educativas e informativas. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário a promoção de cursos regulares de formação dos servidores 
da Justiça em Direitos Humanos, com recortes de gênero e raça, que contemplem as demandas específicas dos 
segmentos sociais em situação de vulnerabilidade ou historicamente vulnerabilizados. 

c) Apoiar a capacitação periódica e constante dos operadores do Direito e servidores da Justiça na aplicação dos 
Direitos Humanos voltada para a composição de conflitos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Dialogar com o Poder Judiciário para assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à 
justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

e) Apoiar os movimentos sociais e a Defensoria Pública na obtenção da gratuidade das perícias para as demandas 
judiciais, individuais e coletivas, e relacionadas a violações de Direitos Humanos. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário isentar os movimentos sociais e a Defensoria Pública do 
pagamento dos honorários periciais, em casos relacionados a violações de Direitos Humanos. 

Recomendações gerais: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário o fortalecimento de iniciativas de juizados itinerantes, especialmente nas 
regiões mais afastadas dos centros urbanos. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública assegurar que seus membros 
fixem residência no município em que atuam. 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V: 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E AGILIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 
JUSTIÇA. 

 

Ações programáticas: 

a) Propor legislação de revisão e modernização dos serviços notariais e de registro. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário a ampliação do acesso e maior agilidade na prestação jurisdicional, 
mediante informatização e desenvolvimento de programas de qualificação de seus servidores. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário expandir iniciativas de processos eletrônicos, incentivando convênios de 
cooperação, para que informações entre órgãos públicos sejam repassadas por meios eletrônicos. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário, por meio dos Tribunais de Justiça, garantir que tabeliães e oficiais de 
registros de cartórios de notas e registros encaminhem relatórios anuais para as Corregedorias-Gerais da 
Justiça dos estados, com dados sobre os recursos que entraram em cada estabelecimento a título de 
compensação pelos serviços prestados ao público (emolumentos). 

• Recomenda-se às Defensorias Públicas o desenvolvimento de sistemas informatizados para a modernização 
da gestão. 

• Recomenda-se às Defensorias Públicas a adoção de mecanismos de agendamento, pessoal ou eletrônico, para 
atendimento aos cidadãos. 

b) Desenvolver sistema integrado de informações do Poder Executivo e Judiciário e disponibilizar seu acesso à 
sociedade. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: 

ACESSO À JUSTIÇA NO CAMPO E NA CIDADE. 

 

Ações programáticas: 

a) Assegurar a criação de marco legal para a prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, garantindo o 
devido processo legal e a função social da propriedade. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário estabelecer critério objetivo e unificado sobre terra produtiva. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário ampliar a fiscalização dos serviços notariais e registros imobiliários. 

b) Propor projeto de lei voltado a regulamentar o cumprimento de mandados de reintegração de posse ou 
correlatos, garantindo a observância do respeito aos Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 



c) Promover o diálogo com o Poder Judiciário para a elaboração de procedimento para o enfrentamento de casos 
de conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais. 

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder Judiciário normatização administrativa para agilização dos processos 
referentes a conflitos fundiários urbanos e rurais. 

d) Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação nas demandas de conflitos coletivos 
agrários e urbanos, priorizando a oitiva do INCRA, institutos de terras estaduais, Ministério Público e outros 
órgãos públicos especializados, sem prejuízo de outros meios institucionais para solução de conflitos. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Justiça. 

 

EIXO ORIENTADOR V 

EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIREITOS HUMANOS 

 

A educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de nova mentalidade coletiva para o exercício da 
solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. Como processo sistemático e multidimensional que 
orienta a formação do sujeito de direitos, seu objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a violência, 
promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade. 

A educação em Direitos Humanos, como canal estratégico capaz de produzir uma sociedade igualitária, 
extrapola o direito à educação permanente e de qualidade. Trata-se de mecanismo que articula, entre outros 
elementos: a) a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua relação 
com os contextos internacional, nacional, regional e local; b) a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais 
que expressem a cultura dos Direitos Humanos em todos os espaços da sociedade; c) a formação de consciência 
cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d) o desenvolvimento de processos 
metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; e) o fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da 
proteção e da defesa dos Direitos Humanos, bem como da reparação das violações. 

O PNDH-3 dialoga com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) como referência para a 
política nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos, estabelecendo os alicerces a serem adotados nos 
âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal. O PNEDH, refletido neste programa, se desdobra em 5 grandes 
áreas: 

Na educação básica, a ênfase do PNDH-3 é possibilitar, desde a infância, a formação de sujeitos de direito, 
priorizando as populações historicamente vulnerabilizadas. A troca de experiências de crianças de diferentes 
raças e etnias, imigrantes, com deficiência física ou mental, fortalece, desde cedo, sentimento de convivência 
pacífica. Conhecer o diferente, desde a mais tenra idade, é perder o medo do desconhecido, formar opinião 
respeitosa e combater o preconceito, às vezes arraigado na própria família. 

No Programa, essa concepção se traduz em propostas de mudanças curriculares, incluindo a educação transversal 
e permanente nos temas ligados aos Direitos Humanos e, mais especificamente, o estudo da temática de gênero e 
orientação sexual, das culturas indígena e afro-brasileira entre as disciplinas do ensino fundamental e médio. 

No ensino superior, as metas previstas visam a incluir os Direitos Humanos, por meio de diferentes modalidades 
como disciplinas, linhas de pesquisa, áreas de concentração, transversalização incluída nos projetos acadêmicos 
dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, bem como em programas e projetos de extensão. 

A educação não formal em Direitos Humanos é orientada pelos princípios da emancipação e da autonomia, 
configurando-se como processo de sensibilização e formação da consciência crítica. Desta forma, o PNDH-3 
propõe inclusão da temática de Educação em Direitos Humanos nos programas de capacitação de lideranças 
comunitárias e nos programas de qualificação profissional, alfabetização de jovens e adultos, entre outros. Volta-
se, especialmente, para o estabelecimento de diálogo e parcerias permanentes como o vasto leque brasileiro de 



movimentos populares, sindicatos, igrejas, ONGs, clubes, entidades empresariais e toda sorte de agrupamentos 
da sociedade civil que desenvolvem atividades formativas em seu cotidiano. 

A formação e a educação continuada em Direitos Humanos, com recortes de gênero, relações étnico raciais e de 
orientação sexual, em todo o serviço público, especialmente entre os agentes do sistema de Justiça e segurança 
pública, são fundamentais para consolidar o Estado Democrático e a proteção do direito à vida e à dignidade, 
garantindo tratamento igual a todas as pessoas e o funcionamento de sistemas de Justiça que promovam os 
Direitos Humanos. 

Por fim, aborda-se o papel estratégico dos meios de comunicação de massa, no sentido de construir ou 
desconstruir ambiente nacional e cultura social de respeito e proteção aos Direitos Humanos. Daí a importância 
primordial de introduzir mudanças que assegurem ampla democratização desses meios, bem como de atuar 
permanentemente junto a todos os profissionais e empresas do setor (seminários, debates,reportagens, pesquisas 
e conferências), buscando sensibilizar e conquistar seu compromisso ético com a afirmação histórica dos 
Direitos Humanos. 

 

DIRETRIZ 18: 

EFETIVAÇÃO DAS DIRETRIZES E DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
EM DIREITOS HUMANOS PARA FORTALECER CULTURA DE DIREITOS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (PNEDH) 

 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver ações programáticas e promover articulação que viabilizem a implantação e a implementação do 
PNEDH. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 

b) Implantar mecanismos e instrumentos de monitoramento, avaliação e atualização do PNEDH, em processos 
articulados de mobilização nacional. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 

c) Fomentar e apoiar a elaboração de planos estaduais e municipais de educação em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de seus Planos Estaduais de 
Educação em Direitos Humanos (PEEDH’s), tendo como diretriz o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. 

d) Apoiar técnica e financeiramente iniciativas em educação em Direitos Humanos, que estejam em consonância 
com o PNEDH. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 

e) Incentivar a criação e investir no fortalecimento dos Comitês de Educação em Direitos Humanos em todos os 
estados e no Distrito Federal, como órgãos consultivos e propositivos da política de educação em Direitos 
Humanos. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 

Parceiro: Ministério da Educação. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de órgãos responsáveis pela efetivação 
das políticas públicas de Educação em Direitos Humanos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

AMPLIAÇÃO DE MECANISMOS E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS 
PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações Programáticas: 

a) Incentivar a criação de programa nacional de formação em educação em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se que o programa nacional de formação em Educação em Direitos Humanos seja 
elaborado conjuntamente entre as Secretarias Municipais, Estaduais e Distrital de Educação, as instituições 
formadoras, as instituições de ensino superior, os Comitês de Educação em Direitos Humanos e movimentos e 
ONGs que atuam na temática. 

b) Estimular a temática dos Direitos Humanos nos editais de avaliação e seleção de obras didáticas do sistema de 
ensino. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

Parceiros: Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios que fomentem a produção de materiais 
na área de Educação em Direitos Humanos, preservando a adequação da obra e suas estratégias didático-
pedagógicas à faixa etária e interesses de estudantes a que se destinam. 

c) Estabelecer critérios e indicadores de avaliação de publicações na temática de Direitos Humanos para o 
monitoramento da escolha de livros didáticos no sistema de ensino. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

d) Atribuir premiação anual de educação em Direitos Humanos, como forma de incentivar a prática de ações e 
projetos de educação e cultura em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

e) Garantir a continuidade da “Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul” e da “Semana Direitos 
Humanos” como atividades culturais para difusão dos Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

f) Consolidar a revista “Direitos Humanos” como instrumento de educação e cultura em Direitos Humanos, 
garantindo o caráter representativo e plural em seu conselho editorial. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

g) Produzir recursos pedagógicos e didáticos especializados e adquirir materiais e equipamentos em formato 
acessível para a educação em Direitos Humanos, para todos os níveis de ensino. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 



Recomendação: Recomenda-se aos sistemas de ensino que, ao produzir ou adotar materiais educativos, 
observem as condições estabelecidas por programas de caráter nacional, em especial o Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

h) Publicar materiais pedagógicos e didáticos para a educação em Direitos Humanos em formato acessível para 
as pessoas com deficiência, bem como promover o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em eventos ou 
divulgação em mídia. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

i) Fomentar o acesso de estudantes, professores e demais profissionais da educação às tecnologias da informação 
e comunicação. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação 

 

DIRETRIZ 19: 

FORTALECIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E NAS 
INSTITUIÇÕES FORMADORAS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

INCLUSÃO DA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIREITOS HUMANOS NAS 
ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA E EM INSTITUIÇÕES FORMADORAS. 

 

Ações Programáticas: 

a) Estabelecer diretrizes curriculares para todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica para a 
inclusão da temática de educação e cultura em Direitos Humanos, promovendo o reconhecimento e o respeito 
das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, étnico-racial, religiosa, com 
educação igualitária, não discriminatória e democrática. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Cultura. 

b) Promover a inserção da educação em Direitos Humanos nos processos de formação inicial e continuada de 
todos os profissionais da educação, que atuam nas redes de ensino e nas unidades responsáveis por execução de 
medidas socioeducativas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

c) Incluir, nos programas educativos, o direito ao meio ambiente como Direito Humano. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação. 

d) Incluir conteúdos, recursos, metodologias e formas de avaliação da educação em Direitos Humanos nos 
sistemas de ensino da educação básica. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 



Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios que os sistemas de ensino sejam orientados por 
dispositivos legais de promoção e valorização de uma cultura em e para os Direitos Humanos, dinamizando 
os projetos pedagógicos. 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios que suas abordagens curriculares respeitem as 
especificidades exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da comunidade 
escolar. 

e) Desenvolver ações nacionais de elaboração de estratégias de mediação de conflitos e de Justiça Restaurativa 
nas escolas e outras instituições formadoras e instituições de ensino superior, inclusive promovendo a 
capacitação de docentes para a identificação de violência e abusos contra crianças e adolescentes, seu 
encaminhamento adequado e a reconstrução das relações no âmbito escolar. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a capacitação dos profissionais de 
ensino para identificar sinais de violência doméstica e abusos em crianças e adolescentes. 

f) Publicar relatório periódico de acompanhamento da inclusão da temática dos Direitos Humanos na educação 
formal que contenha, pelo menos as seguintes informações: 

• Número de estados e municípios que possuem Planos de Educação em Direitos Humanos; 

• Existência de normas que incorporam a temática de Direitos Humanos nos currículos escolares; 

• Documentos que atestem a existência de Comitês de Educação em Direitos Humanos; 

• Documentos que atestem a existência de órgãos governamentais especializados em educação em Direitos 
Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Ministério da Educação. 

g) Desenvolver e estimular ações de enfrentamento ao bullying e ao cyberbulling28. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

Parceiro: Ministério da Justiça. 

h) Implementar e acompanhar a aplicação das leis que dispõem sobre a inclusão da história e cultura afro 
brasileira e dos povos indígenas em todos os níveis e modalidades da educação básica. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

Parceiros: Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Fundação Cultural Palmares (FCP). 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios o estímulo aos fóruns de educação 
étnico-racial como espaço deliberativo de discussão para introdução de conteúdos da cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas e como espaço fiscalizador da aplicação das leis. 

 

                                                             
28

 Uso da rede mundial de computadores para intimidar e humilhar. Tem como principal ferramenta as redes 
sociais, mensagens SMS e comunicadores instantâneos. 



OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

INCLUSÃO DA TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NOS CURSOS DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES). 

Ações Programáticas: 

a) Propor a inclusão da temática da educação em Direitos Humanos nas diretrizes curriculares nacionais dos 
cursos de graduação. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

b) Incentivar a elaboração de metodologias pedagógicas de caráter transdisciplinar e interdisciplinar para a 
educação em Direitos Humanos nas Instituições de Ensino Superior. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

c) Elaborar relatórios sobre a inclusão da temática dos Direitos Humanos no ensino superior, contendo 
informações sobre a existência de ouvidorias e sobre o número de: 

• Cursos de pós-graduação com áreas de concentração em Direitos Humanos; 

• Grupos de pesquisa em Direitos Humanos; 

• Cursos com a transversalização dos Direitos Humanos nos projetos políticos pedagógicos; 

• Disciplinas em Direitos Humanos; 

• Teses e dissertações defendidas; 

• Associações e instituições dedicadas ao tema e com as quais os docentes e pesquisadores tenham vínculo; 

• Núcleos e comissões que atuam em Direitos Humanos; 

• Educadores com ações no tema Direitos Humanos; 

• Projetos de extensão em Direitos Humanos; 

Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Fomentar a realização de estudos, pesquisas e a implementação de projetos de extensão sobre o período do 
regime 1964-1985, bem como apoiar a produção de material didático, a organização de acervos históricos e a 
criação de centros de referências. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 

Parceiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

e) Incentivar a realização de estudos, pesquisas e produção bibliográfica sobre a história e a presença das 
populações tradicionais. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da 
Justiça. 

Parceiros: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Ministério da Cultura; 
Fundação Cultural Palmares (FCP). 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

INCENTIVO À TRANSDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE NAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS EM DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações Programáticas: 

a) Incentivar o desenvolvimento de cursos de graduação, de formação continuada e programas de pós-graduação 
em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se às universidades a criação de cursos de pós-graduação, extensão e especialização 
e de linhas de pesquisa voltadas para a proteção e promoção dos Direitos Humanos. 

b) Fomentar núcleos de pesquisa de educação em Direitos Humanos em instituições de ensino superior e escolas 
públicas e privadas, estruturando-as com equipamentos e materiais didáticos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Parceiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

c) Fomentar e apoiar, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a criação da área “Direitos Humanos” 
como campo de conhecimento transdisciplinar e recomendar às agências de fomento que abram linhas de 
financiamento para atividades de ensino, pesquisa e extensão em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Fazenda. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 

d) Implementar programas e ações de fomento à extensão universitária em Direitos Humanos, para promoção e 
defesa dos Direitos Humanos e o desenvolvimento da cultura e educação em Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação 

 



DIRETRIZ 20: 

RECONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL COMO ESPAÇO DE DEFESA E 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

INCLUSÃO DA TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL. 

 

Ações programáticas: 

a) Fomentar a inclusão da temática de Direitos Humanos na educação não formal, nos programas de qualificação 
profissional, alfabetização de jovens e adultos, extensão rural, educação social comunitária e de cultura popular. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiro: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

b) Apoiar iniciativas de educação popular em Direitos Humanos desenvolvidas por organizações comunitárias, 
movimentos sociais, organizações não-governamentais e outros agentes organizados da sociedade civil. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; Ministério da Cultura; Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República. 

c) Apoiar e promover a capacitação de agentes multiplicadores para atuarem em projetos de educação em 
Direitos Humanos. 

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Apoiar e desenvolver programas de formação em comunicação e Direitos Humanos para comunicadores 
comunitários. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério das 
Comunicações; Ministério da Cultura. 

e) Desenvolver iniciativas que levem a incorporar a temática da educação em Direitos Humanos nos programas 
de inclusão digital e de educação à distância. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério das Comunicações; Ministério de Ciência e Tecnologia Educação e Cultura em Direitos Humanos. 

f) Apoiar a incorporação da temática da educação em Direitos Humanos nos programas e projetos de esporte, 
lazer e cultura como instrumentos de inclusão social. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Cultura; Ministério do Esporte. 

g) Fortalecer experiências alternativas de educação para os adolescentes, bem como para monitores e 
profissionais do sistema de execução de medidas socioeducativas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça. 



OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

RESGATE DA MEMÓRIA POR MEIO DA RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS. 

 

Ações programáticas: 

a) Promover campanhas e pesquisas sobre a história dos movimentos de grupos historicamente vulnerabilizados, 
tais como o segmento LGBT, movimentos de mulheres, quebradeiras de coco, castanheiras, ciganos, entre 
outros. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Parceiros: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Cultura; Fundação 
Cultural Palmares (FCP). 

b) Apoiar iniciativas para a criação de museus voltados ao resgate da cultura e da história dos movimentos 
sociais. 

Responsáveis: Ministério da Cultura; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República. 

 

DIRETRIZ 21: 

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO SERVIÇO PÚBLICO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM DIREITOS 
HUMANOS, EM TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO. 

 

Ações programáticas: 

a) Apoiar e desenvolver atividades de formação e capacitação continuadas interdisciplinares em Direitos 
Humanos para servidores públicos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério das 
Relações Exteriores. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a realização continuada de cursos de formação em 
Direitos Humanos; 

• Recomenda-se às comissões de Direitos Humanos do Poder Legislativo oferecer formação continuada na 
temática dos Direitos Humanos; 

• Recomenda-se aos Tribunais de Justiça promover a formação e capacitação continuada dos operadores do 
sistema de Justiça nos níveis federal, estadual e distrital. 

b) Incentivar a inserção da temática dos Direitos Humanos nos programas das escolas de formação de servidores 
vinculados aos órgãos públicos federais. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República. 

Parceiro: Ministério da Fazenda/Escola de Administração Fazendária. 

c) Publicar materiais didático-pedagógicos sobre Direitos Humanos e função pública, desdobrando temas e 
aspectos adequados ao diálogo com as várias áreas de atuação dos servidores públicos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão Parceiros: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República; Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

FORMAÇÃO ADEQUADA E QUALIFICADA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Ações programáticas: 

a) Oferecer, continuamente e permanentemente, cursos em Direitos Humanos para os profissionais do sistema de 
segurança pública e justiça criminal. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

b) Oferecer permanentemente cursos de especialização aos gestores, policiais e demais profissionais do sistema 
de segurança pública. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

c) Publicar materiais didático-pedagógicos sobre segurança pública e Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

d) Incentivar a inserção da temática dos Direitos Humanos nos programas das escolas de formação inicial e 
continuada dos membros das Forças Armadas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Defesa. 

e) Criar escola nacional de polícia para educação continuada dos profissionais do sistema de segurança pública, 
com enfoque prático. 

Responsável: Ministério da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, ao Distrito federal e aos municípios a instituição de programas de 
formação qualificada e permanente dos profissionais do sistema de segurança pública em Direitos Humanos. 

f) Apoiar a capacitação de policiais em direitos das crianças, em aspectos básicos do desenvolvimento infantil e 
em maneiras de lidar com grupos em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes em situação de 
rua, vítimas de exploração sexual e em conflito com a lei. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios implementar ações de capacitação e de 
supervisão dos policiais nesses grupos vulneráveis de crianças e adolescentes. 

 



DIRETRIZ 22: 

GARANTIA DO DIREITO À COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA E AO ACESSO À INFORMAÇÃO 
PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA EM DIREITOS HUMANOS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

PROMOVER O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O 
CUMPRIMENTO DE SEU PAPEL NA PROMOÇÃO DA CULTURA EM DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações Programáticas: 

a) Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos 
Humanos nos serviços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados. (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça; Ministério da Cultura. 

Parceiro: Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Recomendações: 

• Recomenda-se inserir a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados na discussão sobre 
outorga e renovação de concessões públicas. 

• Recomenda-se ao Ministério Público assegurar a aplicação de mecanismos de punição aos veículos de 
comunicação, autores e empresas concessionárias. 

b) Promover o diálogo com o Ministério Público para proposição de ações objetivando a suspensão de 
programação e publicidade atentatórias aos Direitos Humanos. 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

c) Suspender patrocínio e publicidade oficial em meios que veiculam programações atentatórias aos Direitos 
Humanos. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça. 

d) Elaborar critérios de acompanhamento editorial a fim de criar um ranking nacional de veículos de 
comunicação comprometidos com os princípios de Direitos Humanos, assim como os que cometem violações. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Cultura; Ministério 
da Justiça. 

Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios fomentar a criação e acessibilidade de 
Observatórios Sociais destinados a acompanhar a cobertura da mídia em Direitos Humanos.  

(Revogada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010) 

e) Desenvolver programas de formação nos meios de comunicação públicos como instrumento de informação e 
transparência das políticas públicas, de inclusão digital e de acessibilidade. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Ministério da Justiça Recomendação: Recomenda-se aos estados, Distrito 



Federal e municípios o incentivo aos órgãos da mídia para inclusão dos princípios fundamentais de Direitos 
Humanos em seus materiais de redação e orientações editoriais. 

f) Avançar na regularização das rádios comunitárias e promover incentivos para que se afirmem como 
instrumentos permanentes de diálogo com as comunidades locais. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Ministério da Justiça. 

Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se aos Municípios o incentivo às rádios comunitárias. 

g) Promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso de pessoas com deficiência sensorial à 
programação em todos os meios de comunicação e informação, em conformidade com o Decreto nº 5.296/2004, 
bem como acesso a novos sistemas e tecnologias, incluindo internet. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 

GARANTIA DO DIREITO À COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA E AO ACESSO À INFORMAÇÃO. 

 

Ações Programáticas: 

a) Promover parcerias com entidades associativas de mídia, profissionais de comunicação, entidades sindicais e 
populares para a produção e divulgação de materiais sobre Direitos Humanos. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura; 
Ministério das Comunicações. 

Parceiro: Secretaria-Geral da Presidência da República. 

b) Incentivar pesquisas regulares que possam identificar formas, circunstâncias e características de violações dos 
Direitos Humanos na mídia. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

Parceiro: Ministério da Educação. 

c) Incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares, voltada para a educação em Direitos Humanos e 
que reconstrua a história recente do autoritarismo no Brasil, bem como as iniciativas populares de organização e 
de resistência. 

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Ministério da Justiça. 

Parceiros: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

 



EIXO ORIENTADOR VI 

DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE 

 

A investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. Estudar o passado, resgatar sua 
verdade e trazer à tona seus acontecimentos, caracterizam forma de transmissão de experiência histórica que é 
essencial para a constituição da memória individual e coletiva. 

O Brasil ainda processa com dificuldades o resgate da memória e da verdade sobre o que ocorreu com as vítimas 
atingidas pela repressão política durante o regime de 1964. A impossibilidade de acesso a todas as informações 
oficiais impede que familiares de mortos e desaparecidos possam conhecer os fatos relacionados aos crimes 
praticados e não permite à sociedade elaborar seus próprios conceitos sobre aquele período. 

A história que não é transmitida de geração a geração torna-se esquecida e silenciada. O silêncio e o 
esquecimento das barbáries geram graves lacunas na experiência coletiva de construção da identidade nacional. 
Resgatando a memória e a verdade, o País adquire consciência superior sobre sua própria identidade, a 
democracia se fortalece. As tentações totalitárias são neutralizadas e crescem as possibilidades de erradicação 
definitiva de alguns resquícios daquele período sombrio, como a tortura, por exemplo, ainda persistente no 
cotidiano brasileiro. 

O trabalho de reconstituir a memória exige revisitar o passado e compartilhar experiências de dor, violência e 
mortes. Somente depois de lembrá-las e fazer seu luto, será possível superar o trauma histórico e seguir adiante. 
A vivência do sofrimento e das perdas não pode ser reduzida a conflito privado e subjetivo, uma vez que se 
inscreveu num contexto social, e não individual. 

A compreensão do passado por intermédio da narrativa da herança histórica e pelo reconhecimento oficial dos 
acontecimentos possibilita aos cidadãos construírem os valores que indicarão sua atuação no presente. O acesso 
a todos os arquivos e documentos produzidos durante o regime militar é fundamental no âmbito das políticas de 
proteção dos Direitos Humanos. 

Desde os anos 1990, a persistência de familiares de mortos e desaparecidos vem obtendo vitórias significativas 
nessa luta, com abertura de importantes arquivos estaduais sobre a repressão política do regime ditatorial. Em 
dezembro de 1995, coroando difícil e delicado processo de discussão entre esses familiares, o Ministério da 
Justiça e o Poder Legislativo Federal, foi aprovada a Lei nº 9.140/1995, que reconheceu a responsabilidade do 
Estado brasileiro pela morte de opositores ao regime de 1964. 

Essa Lei instituiu Comissão Especial com poderes para deferir pedidos de indenização das famílias de uma lista 
inicial de 136 pessoas e julgar outros casos apresentados para seu exame. No art. 4º, inciso II, a Lei conferiu à 
Comissão Especial também a incumbência de envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas 
desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados. 

Em 24 de agosto de 2001, foi criada, pela Medida Provisória nº 2151-3, a Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça. Esse marco legal foi reeditado pela Medida Provisória nº 65, de 28 de agosto de 2002 e finalmente 
convertido na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. Essa norma regulamentou o Art. 8º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, que previa a concessão de anistia aos 
que foram perseguidos em decorrência de sua oposição política. Em dezembro de 2005, o Governo Federal 
determinou que os três arquivos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)29 fossem entregues ao Arquivo 
Nacional, subordinado à Casa Civil, onde passaram a ser organizados e digitalizados. 

Em agosto de 2007, em ato coordenado pelo Presidente da República, foi lançado, pela Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e pela Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos (CEMDP), o livro-relatório “Direito à Memória e à Verdade”, registrando os 11 anos de 
trabalho daquela Comissão e resumindo a história das vítimas da ditadura no Brasil. 

A trajetória de estudantes, profissionais liberais, trabalhadores e camponeses que se engajaram no combate ao 
regime militar aparece como documento oficial do Estado brasileiro. O Ministério da Educação e a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos formularam parceria para criar portal que incluirá o livro-relatório, ampliado 

                                                             
29 Arquivos do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI), do Conselho de Segurança Nacional e da 
Comissão Geral de Investigações. 



com abordagem que apresenta o ambiente político, econômico, social e principalmente os aspectos culturais do 
período. Serão distribuídas milhares de cópias desse material em mídia digital para estudantes de todo o País. 

Em julho de 2008, o Ministério da Justiça e a Comissão de Anistia promoveram audiência pública sobre 
“Limites e Possibilidades para a Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos 
durante o Estado de Exceção no Brasil”, que discutiu a interpretação da Lei de Anistia de 1979 no que se refere à 
controvérsia jurídica e política envolvendo a prescrição ou imprescritibilidade dos crimes de tortura. 

A Comissão de Anistia já realizou 700 sessões de julgamento e promoveu, desde 2008, 30 caravanas, 
possibilitando a participação da sociedade nas discussões, e contribuindo para a divulgação do tema no país. Até 
1º de novembro de 2009, já haviam sido apreciados por essa Comissão mais de 52 mil pedidos de concessão de 
anistia, dos quais quase 35 mil foram deferidos e cerca de 17 mil, indeferidos. Outros 12 mil pedidos 
aguardavam julgamento, sendo possível, ainda, a apresentação de novas solicitações. Em julho de 2009, em Belo 
Horizonte, o Ministro de Estado da Justiça realizou audiência pública de apresentação do projeto Memorial da 
Anistia Política do Brasil, envolvendo a remodelação e construção de um novo edifício junto ao antigo 
“Coleginho” da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde estará disponível para pesquisas todo o 
acervo da Comissão de Anistia. 

No âmbito da sociedade civil, foram levadas ao Poder Judiciário importantes ações que provocaram debate sobre 
a interpretação das leis e apuração de responsabilidades. Em 1982, um grupo de familiares entrou com ação na 
Justiça Federal para a abertura de arquivos e localização dos restos mortais dos mortos e desaparecidos políticos 
no episódio conhecido como “Guerrilha do Araguaia”. Em 2003 foi proferida sentença condenando a União, que 
recorreu e, posteriormente, criou Comissão Interministerial pelo Decreto nº 4.850, de 2 de outubro de 2003, com 
a finalidade de obter informações que levassem à localização dos restos mortais de participantes da “Guerrilha 
do Araguaia”. Os trabalhos da Comissão Interministerial encerraram-se em março de 2007, com a divulgação de 
seu relatório final. 

Em agosto de 1995, o Centro de Estudos para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e a Human Rights 
Watch/América (HRWA), em nome de um grupo de familiares, apresentaram petição à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), denunciando o desaparecimento de integrantes da “Guerrilha do Araguaia”. Em 
31 de outubro de 2008, a CIDH expediu o Relatório de Mérito nº 91/08, onde fez recomendações ao Estado 
brasileiro. Em 26 de março de 2009, a CIDH submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
requerendo declaração de responsabilidade do Estado brasileiro sobre violações de Direitos Humanos ocorridas 
durante as operações de repressão àquele movimento. 

Em 2005 e 2008, duas famílias iniciaram, na Justiça Civil, ações declaratórias para o reconhecimento das 
torturas sofridas por seus membros, indicando o responsável pelas sevícias. Ainda em 2008, o Ministério Público 
Federal em São Paulo propôs Ação Civil Pública contra dois oficiais do exército acusados de determinarem 
prisão ilegal, tortura, homicídio e desaparecimento forçado de dezenas de cidadãos. 

Tramita também, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que solicita à mais 
alta corte brasileira posicionamento formal para saber se, em 1979, houve ou não anistia dos agentes públicos 
responsáveis pela prática de tortura, homicídio, desaparecimento forçado, abuso de autoridade, lesões corporais e 
estupro contra opositores políticos, considerando, sobretudo, os compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil e a insuscetibilidade de graça ou anistia do crime de tortura. 

Em abril de 2009, o Ministério da Defesa, no contexto da decisão transitada em julgado da referida ação judicial 
de 1982, criou Grupo de Trabalho para realizar buscas de restos mortais na região do Araguaia, sendo que, por 
ordem expressa do Presidente da República, foi instituído Comitê Interinstitucional de Supervisão, com 
representação dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, para o acompanhamento e orientação dos 
trabalhos. Após três meses de buscas intensas, sem que tenham sido encontrados restos mortais, os trabalhos 
foram temporariamente suspensos devido às chuvas na região, prevendo-se sua retomada ao final do primeiro 
trimestre de 2010. 

Em maio de 2009, o Presidente da República coordenou o ato de lançamento do projeto Memórias Reveladas, 
sob responsabilidade da Casa Civil, que interliga digitalmente o acervo recolhido ao Arquivo Nacional após 
dezembro de 2005, com vários outros arquivos federais sobre a repressão política e com arquivos estaduais de 15 
unidades da federação, superando 5 milhões de páginas de documentos 
(www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br). 



Cabe, agora, completar esse processo mediante recolhimento ao Arquivo Nacional de todo e qualquer 
documento indevidamente retido ou ocultado, nos termos da Portaria Interministerial assinada na mesma data 
daquele lançamento. Cabe também sensibilizar o Legislativo pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.228/2009, 
assinado pelo Presidente da República, que introduz avanços democratizantes nas normas reguladoras do direito 
de acesso à informação. 

Importância superior nesse resgate da história nacional está no imperativo de localizar os restos mortais de pelo 
menos 140 brasileiros e brasileiras que foram mortos pelo aparelho de repressão do regime ditatorial. A partir de 
junho de 2009, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM/PR) planejou, 
concebeu e veiculou abrangente campanha publicitária de televisão, internet, rádio, jornais e revistas de todo o 
Brasil buscando sensibilizar os cidadãos sobre essa questão. As mensagens solicitavam que informações sobre a 
localização de restos mortais ou sobre qualquer documento e arquivos envolvendo assuntos da repressão política 

entre 1964 e 1985, sejam encaminhados ao Memórias Reveladas. Seu propósito é assegurar às famílias o 
exercício do direito sagrado de prantear seus entes queridos e promover os ritos funerais, sem os quais 
desaparece a certeza da morte e se perpetua angústia que equivale a nova forma de tortura. 

As violações sistemáticas dos Direitos Humanos pelo Estado durante o regime ditatorial são desconhecidas pela 
maioria da população, em especial pelos jovens. A radiografia dos atingidos pela repressão política ainda está 
longe de ser concluída, mas calcula-se que pelo menos 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros 
meses de 1964; cerca de 20 mil brasileiros foram submetidos a torturas e cerca de quatrocentos cidadãos foram 
mortos ou estão desaparecidos. Ocorreram milhares de prisões políticas não registradas, 130 banimentos, 4.862 
cassações de mandatos políticos, uma cifra incalculável de exílios e refugiados políticos. 

As ações programáticas deste eixo orientador têm como finalidade assegurar o processamento democrático e 
republicano de todo esse período da história brasileira, para que se viabilize o desejável sentimento de 
reconciliação nacional. E para se construir consenso amplo no sentido de que as violações sistemáticas de 
Direitos Humanos registradas entre 1964 e 1985, bem como no período do Estado Novo, não voltem a ocorrer 
em nosso País, nunca mais. 

 

DIRETRIZ 23: 

RECONHECIMENTO DA MEMÓRIA E DA VERDADE COMO DIREITO HUMANO DA 
CIDADANIA E DEVER DO ESTADO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

PROMOVER A APURAÇÃO E O ESCLARECIMENTO PÚBLICO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS 
HUMANOS PRATICADAS NO CONTEXTO DA REPRESSÃO POLÍTICA OCORRIDA NO BRASIL 
NO PERÍODO FIXADO PELO ARTIGO 8º DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO, A FIM DE EFETIVAR O 
DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE HISTÓRICA E PROMOVER A RECONCILIAÇÃO 
NACIONAL. 

 

Ações Programáticas: 

a) Designar Grupo de Trabalho composto por representantes da Casa Civil, do Ministério da Justiça, do 
Ministério da Defesa e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para elaborar, 
até abril de 2010, projeto de lei que institua Comissão Nacional da Verdade, composta de forma plural e 
suprapartidária, com mandato e prazo definidos, para examinar as violações de Direitos Humanos praticadas no 
contexto da repressão política no período mencionado, observado o seguinte: 

O Grupo de Trabalho será formado por representantes da Casa Civil da Presidência da República, que o 
presidirá, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, do presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada 
pela Lei nº 9.140/95 e de representante da sociedade civil, indicado por esta Comissão Especial. 



Com o objetivo de promover o maior intercâmbio de informações e a proteção mais eficiente dos Direitos 
Humanos, a Comissão Nacional da Verdade estabelecerá coordenação com as atividades desenvolvidas pelos 
seguintes órgãos: 

• Arquivo Nacional, vinculado à Casa Civil da Presidência da República; 

• Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça; 

• Comissão Especial criada pela Lei nº 9.140/95, vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; 

• Comitê Interinstitucional de Supervisão instituído pelo Decreto Presidencial de 17 de julho de 2009; 

• Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 567/MD, de 29 de abril de 2009, do Ministro de Estado da 
Defesa. 

No exercício de suas atribuições, a Comissão Nacional da Verdade poderá realizar as seguintes atividades: 

• Requisitar documentos públicos, com a colaboração das respectivas autoridades, bem como requerer ao 
Judiciário o acesso a documentos privados; 

• Colaborar com todas as instâncias do Poder Público para a apuração de violações de Direitos Humanos, 
observadas as disposições da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979; 

• Promover, com base em seus informes, a reconstrução da história dos casos de violação de Direitos 
Humanos, bem como a assistência às vítimas de tais violações; 

• Promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos necessários para a localização e 
identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos; 

• Identificar e tornar públicas as estruturas utilizadas para a prática de violações de Direitos Humanos, suas 
ramificações nos diversos aparelhos de Estado e em outras instâncias da sociedade; 

• Registrar e divulgar seus procedimentos oficiais, a fim de garantir o esclarecimento circunstanciado de 
torturas, mortes e desaparecimentos, devendo-se discriminá-los e encaminhá-los aos órgãos competentes; 

• Apresentar recomendações para promover a efetiva reconciliação nacional e prevenir no sentido da não 
repetição de violações de Direitos Humanos. 

A Comissão Nacional da Verdade deverá apresentar, anualmente, relatório circunstanciado que exponha as 
atividades realizadas e as respectivas conclusões, com base em informações colhidas ou recebidas em 
decorrência do exercício de suas atribuições. 

 



DIRETRIZ 24: 

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA E A CONSTRUÇÃO PÚBLICA DA VERDADE. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

INCENTIVAR INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA E DE 
CONSTRUÇÃOPÚBLICA DA VERDADE SOBRE PERÍODOS AUTORITÁRIOS. 

 

Ações programáticas: 

a) Disponibilizar linhas de financiamento para a criação de centros de memória sobre a repressão política, em 
todos os estados, com projetos de valorização da história cultural e de socialização do conhecimento por diversos 
meios de difusão. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura; Ministério da Educação. 

b) Criar comissão específica, em conjunto com departamentos de História e centros de pesquisa, para reconstituir 
a história da repressão ilegal relacionada ao Estado Novo (1937-1945). Essa comissão deverá publicar relatório 
contendo os documentos que fundamentaram essa repressão, a descrição do funcionamento da justiça de 
exceção, os responsáveis diretos no governo ditatorial, registros das violações bem como dos autores e das 
vítimas. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça; Ministério da Cultura. 

c) Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de 
violações de direitos humanos, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade, bem 
como promover, com base no acesso ás informações, os meios e recursos necessários para a localização e 
identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. (Redação dada pelo Decreto nº 7.177, de 
12.05.2010). 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Casa Civil da Presidência 
da República; Ministério da Justiça; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Recomendação: Recomenda-se que estados, Distrito Federal e municípios participem do processo, fazendo o 
mesmo em suas esferas administrativas. 

d) Criar e manter museus, memoriais e centros de documentação sobre a resistência à ditadura. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

e) Apoiar técnica e financeiramente a criação de observatórios do Direito à Memória e à Verdade nas 
universidades e em organizações da sociedade civil. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação. 

f) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de material didático-pedagógico para ser 
utilizado pelos sistemas de educação básica e superior sobre graves violações de direitos humanos ocorridas no 
período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça, Ministério da Cultura; Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 



DIRETRIZ 25: 

MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELACIONADA COM A PROMOÇÃO DO DIREITO À 
MEMÓRIA E À VERDADE, FORTALECENDO A DEMOCRACIA. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 

SUPRIMIR DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO EVENTUAIS NORMAS 
REMANESCENTES DE PERÍODOS DE EXCEÇÃO QUE AFRONTEM OS COMPROMISSOS 
INTERNACIONAIS E OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS. 

 

Ações Programáticas: 

a) Criar Grupo de Trabalho para acompanhar, discutir e articular, com o Congresso Nacional, iniciativas de 
legislação propondo: 

• revogação de leis remanescentes do período 1964-1985 que sejam contrárias à garantia dos Direitos 
Humanos ou tenham dado sustentação a graves violações; 

• revisão de propostas legislativas envolvendo retrocessos na garantia dos Direitos Humanos em geral e no 
direito à memória e à verdade. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

b) Propor e articular o reconhecimento do status constitucional de instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos novos ou já existentes ainda não ratificados. 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça; 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Ministério das Relações Exteriores. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ratificar o segundo protocolo facultativo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 
visando à abolição da pena de morte (1989). 

• Ratificar a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade 
(ONU, 1968) e adaptar o ordenamento jurídico interno com lei expressa fixando a imprescritibilidade dos 
delitos. 

• Ratificar a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos 
Forçados (2006). 

c) Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios 
públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Casa Civil da Presidência da República; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

d) Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de responsabilização civil sobre casos que 
envolvam graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais transitórias da Constituição de 1988. (Redação dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça. 
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ANEXO Y 

DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da  atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, em consonância com as diretrizes, 
objetivos estratégicos e ações programáticas estabelecidos, na forma do Anexo deste Decreto. 

Art. 2º O PNDH-3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas 
diretrizes: 

I - Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil: 

a) Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da 
democracia participativa; 

b) Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de 
interação democrática; e 

c) Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informações em Direitos Humanos e construção de 
mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação; 

II - Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos: 

a) Diretriz 4: Efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, 
ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e 
não discriminatório; 

b) Diretriz 5: Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento; e 

c) Diretriz 6: Promover e proteger os direitos ambientais como Direitos Humanos, incluindo as gerações futuras 
como sujeitos de direitos; 

III - Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto de desigualdades: 

a) Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a 
cidadania plena; 

b) Diretriz 8: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma 
não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação; 

c) Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais; e 

d) Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade; 

IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência: 

a) Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de segurança pública; 

b) Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal; 

c) Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos 
criminosos; 

d) Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade 
policial e carcerária; 



e) Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas; 

f) Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas 
alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário; e 

g) Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a 
defesa de direitos; 

V - Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos: 

a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de educação em Direitos Humanos 
para fortalecer uma cultura de direitos; 

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos Direitos Humanos nos sistemas de educação 
básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras; 

c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos Direitos 
Humanos; 

d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço público; e 

e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de 
uma cultura em Direitos Humanos; e 

VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade: 

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da cidadania e dever do Estado; 

b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública da verdade; e 

c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, 
fortalecendo a democracia. 

Parágrafo único. A implementação do PNDH-3, além dos responsáveis nele indicados, envolve parcerias com 
outros órgãos federais relacionados com os temas tratados nos eixos orientadores e suas diretrizes. 

Art. 3º As metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH-3 serão definidos e aprovados 
em Planos de Ação de Direitos Humanos bianuais. 

Art. 4º Fica instituído o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3, com a finalidade de: 

I - promover a articulação entre os órgãos e entidades envolvidos na implementação das suas ações 
programáticas; 

II - elaborar os Planos de Ação dos Direitos Humanos; 

III - estabelecer indicadores para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos de Ação dos 
Direitos Humanos; 

IV - acompanhar a implementação das ações e recomendações; e 

V - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

§ 1º O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3 será integrado por um representante e 
respectivo suplente de cada órgão a seguir descrito, indicados pelos respectivos titulares: 

I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que o coordenará; 

II - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 

III - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 

IV - Secretaria-Geral da Presidência da República; 



V - Ministério da Cultura; 

VI - Ministério da Educação; 

VII - Ministério da Justiça; 

VIII - Ministério da Pesca e Aqüicultura; 

IX - Ministério da Previdência Social; 

X - Ministério da Saúde; 

XI - Ministério das Cidades; 

XII - Ministério das Comunicações; 

XIII - Ministério das Relações Exteriores; 

XIV - Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

XV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

XVI - Ministério do Esporte; 

XVII - Ministério do Meio Ambiente; 

XVIII - Ministério do Trabalho e Emprego; 

XIX - Ministério do Turismo; 

XX - Ministério da Ciência e Tecnologia; e 

XXI - Ministério de Minas e Energia. 

§ 2º O Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República designará os representantes do 
Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3. 

§ 3º O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3 poderá constituir subcomitês temáticos para a 
execução de suas atividades, que poderão contar com a participação de representantes de outros órgãos do 
Governo Federal. 

§ 4º O Comitê convidará representantes dos demais Poderes, da sociedade civil e dos entes federados para 
participarem de suas reuniões e atividades. 

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, serão convidados a aderir ao PNDH-3. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Fica revogado o Decreto no 4.229, de 13 de maio de 2002. 

Brasília, 21 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
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ANEXO Z 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

DECRETO Nº 7.177, DE 12 DE MAIO DE 2010. 

 

Altera o Anexo do Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 
2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - 
PNDH-3.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

DECRETA: 

Art. 1o A ação programática “g” do Objetivo Estratégico III - Garantia dos direitos das mulheres para o 
estabelecimento das condições necessárias para sua plena cidadania – da Diretriz 9: Combate às desigualdades 
estruturais, do Anexo do Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“g) Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 2o A ação programática “d” do Objetivo Estratégico VI - Acesso à Justiça no campo e na cidade – da 
Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a 
defesa dos direitos, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“d) Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação nas demandas de conflitos coletivos 
agrários e urbanos, priorizando a oitiva do INCRA, institutos de terras estaduais, Ministério Público e outros 
órgãos públicos especializados, sem prejuízo de outros meios institucionais para solução de conflitos. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 3o A ação programática “a” do Objetivo Estratégico I – Promover o respeito aos Direitos Humanos nos 
meios de comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos – da Diretriz 
22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura 
em Diretos Humanos, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“a) Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, estabelecendo o respeito aos 
Direitos Humanos nos serviços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 4o As ações programáticas “c” e “f” do Objetivo Estratégico I – Incentivar iniciativas de preservação da 
memória histórica e de construção pública da verdade sobre períodos autoritários – da Diretriz 24: Preservação 
da memória histórica e construção pública da verdade, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 

“c) Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática 
de violações de direitos humanos, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade, 
bem como promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos necessários para a localização e 
identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. 

...................................................................................” (NR) 



“f) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de material didático-pedagógico para ser 
utilizado pelos sistemas de educação básica e superior sobre graves violações de direitos humanos ocorridas no 
período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 5o As ações programáticas “c” e “d” do Objetivo Estratégico I – Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro 
eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais e os 
preceitos constitucionais sobre Direitos Humanos – da Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com 
promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

“c) Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios 
públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores. 

...................................................................................” (NR) 

“d) Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de responsabilização civil sobre casos que 
envolvam graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7o Ficam revogadas as ações programáticas “c” do Objetivo Estratégico VI - Respeito às diferentes crenças, 
liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado – da Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade; e “d” do 
Objetivo Estratégico I – Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o cumprimento de 
seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos – da Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação 
democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura em Diretos Humanos, do Anexo do 
Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 2009.  

 

Brasília, 12 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Paulo de Tarso Vannuchi 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.5.2010  

 



ANEXO AA 

CRIMES DAS PMS BRASILEIRAS30 

 
23/4/1975 – Rota 66: Três estudantes são mortos por PMs da Rota, que adulteram a cena do crime para 
incriminar as vítimas. Mesmo com a descoberta da fraude, a Justiça Militar absolveu todos os acusados. 

30/10/1979 - Santo Dias: Operário e militante da Pastoral Operária, Santo Dias da Silva é morto com um tiro 
nas costas por um PM enquanto distribuía panfletos convocando operários para uma greve. 

26/7/1990 - Acari: 11 adolescentes são sequestrados e desaparecem na Baixada Fluminense. Investigações 
apontaram a participação de policiais, mas ninguém foi preso e o crime prescreveu em 2010. A tragédia deu 
origem ao grupo Mães de Acari, que teve uma integrante morta em 1993. 

2/10/1992 – Carandiru: durante uma rebelião sem reféns, a PM invade o Pavilhão 9 da Casa de Detenção, em 
São Paulo, e mata 111 presos, vários deles com sinais de execução. O comandante da ação, coronel Ubiratan 
Guimarães, acabou absolvido e elegeu-se deputado estadual. Novo júri, com outros réus, está marcado para 
2013. 

23/8/1993 – Candelária: sete meninos e um adolescente são mortos enquanto dormiam sob uma marquise no 
centro do Rio. Três PMs foram condenados pelo crime. 
30/8/1993 – Vigário Geral: PMs de um grupo de extermínio, os Cavalos Corredores, matam 21 moradores da 
comunidade, no Rio de Janeiro, em retaliação pela morte de quatro colegas. Sete policiais foram condenados. 

9/8/1995 – Corumbiara: Durante reintegração de posse de fazenda ocupada por trabalhadores rurais sem-terra, 
PM de Rondônia e jagunços matam 12 pessoas. 

17/4/1996 – Eldorado dos Carajás: Mandada para desocupar estrada ocupada por militantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), tropa da PM do Pará mata 19 pessoas a tiros e golpes de facão. Os dois 
oficiais PMs responsáveis pela ação, Mário Colares Pantoja e José Maria Pereira de Oliveira, foram condenados. 

3/3/1997 – Favela Naval: Durante blitz em Diadema (SP), o soldado PM Otávio Lourenço Gambra, o Rambo, 
mata a tiros o conferente Mário José Josino. A cena foi filmada e exibida no Jornal Nacional, estimulando debate 
sobre desmilitarização da PM. Rambo foi preso e condenado. 

31/3/2005 – Baixada Fluminense: Grupo mata 30 pessoas em diferentes pontos de Nova Iguaçu e Queimados, 
na maior chacina da história do Estado. Sete PMs foram acusados pelo crime. 

5/2006 - Crimes de Maio: Numa reação a ataques do PCC, grupos de extermínio formados por PMs praticam 
execuções aleatórias em São Paulo e outras cidades, que fazem número de mortos chegar a 493 em nove dias. 

2006 – Matadores do 18: Grupo de extermínio formado por policiais do 18º Batalhão, na zona norte de São 
Paulo, é responsabilizado pela morte de 17 pessoas, entre elas o tenente-coronel PM José Hermínio Rodrigues, 
que investigava os crimes. 

27/6/2007 – Complexo do Alemão: “Megaoperação policial” na comunidade termina com 19 mortos. Relatório 
da Secretaria de Direitos Humanos apontou sinais de execução em pelo menos seis deles. 

11/8/2011 – Juíza Patrícia Acioli: Magistrada que investigava o crime organizado é assassinada com 21 tiros 
em Niterói (RJ). Investigações apontaram o envolvimento de 11 PMs, entre eles o então comandante do Batalhão 
de São Gonçalo, tenente-coronel Cláudio Luiz Silva. 

12/9/2012 – Várzea Paulista: PM invade chácara e mata nove pessoas que estariam participando de um 
“tribunal do crime” organizado pelo PCC para julgar um suspeito de estupro. Entre os mortos, a vítima do 
tribunal. Segundo o governador Geraldo Alckmin, “quem não reagiu está vivo”. 

                                                             
30 Conteúdo extraído da reportagem de FILHO, Fausto Salvadori. Polícia Militar Mata à Larga como a 
Repressão Política na Ditadura. Revista ADUSP – Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, 
out, 2012, p. 79.  



ANEXO BB 

DIFICULDADE DE ENCONTRAR NOS MECANISMOS DE BUSCA DO JORNAL “FOLHA DE 
S.PAULO” A EXPRESSÃO ‘PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS’ 

 

� Na edição digital: 

 

 
� No acervo digital: 



ANEXO CC 

DIFICULDADE DE ENCONTRAR NOS MECANISMOS DE BUSCA DO JORNAL “O ESTADO DE 
S.PAULO” A EXPRESSÃO ‘PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS’ 

 

� Na edição digital: 

 

� No acervo digital: 

 



ANEXO K – CÓPIA DAS 55 REPORTAGENS DO JORNAL “FOLHA DE S.PAULO” E 88 DO 

JORNAL “O ESTADO DE S.PAULO” QUE FORAM ANALISADAS 
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