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Frequentemente, quando vamos 
conversar com grupos diversos 
de pessoas sobre o tema, ouço 

essa pergunta. Decidimos editar 
essa cartilha para ajudar a entender 
o amplo significado destas duas 
palavras e a diferença que podem 
fazer na vida de cada cidadão. 

Direitos Humanos são os direitos 
básicos garantido a qualquer ser 
humano, criados para proteger a 
dignidade de todos coletivamente. 
Em tempos de negação de 
direitos, seus operadores são 
sistematicamente perseguidos 
em todo o mundo. Mas no Brasil, 
a situação é dramática. Somos o 
país onde mais se mata defensores 
de direitos humanos. E onde a 
pauta dos direitos humanos é 
desqualificada e combatida. 

Há uma tentativa de disseminar 
uma visão distorcida do conceito de 
direitos humanos, restringindo 
o tema à área policial. 
Quando na verdade, direitos 
humanos envolvem também 
as questões sociais que 
englobam direito à terra, 
direitos trabalhistas, direitos 
políticos, à saúde, à 
educação, à cultura, 
entre outros.

Esta cartilha tem por 
objetivo esclarecer a dimensão 
deste conceito e incentivar 
mais pessoas a despertarem 
e defenderem a construção 
de uma sociedade humana, 
generosa, plural e participativa. 
Uma sociedade onde os 
direitos humanos não sejam 
exceção, mas a regra. 

Num país tão desigual como 
o Brasil, nosso maior desafio 
é garantir a dignidade e a 
igualdade humanas. Mas um 
primeiro passo para constituirmos 
uma cultura dos direitos humanos 
é promover a educação da nossa 
população para este tema. 

Deputado estadual Tadeu Veneri
Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos e Cidadania da Assembleia 
Legislativa

DIREITOS HUMANOS?
O que sao

Faz escuro, 
mas eu canto 
porque a 
manhã vai 
chegar”

Thiago de 
Mello
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Artigo 5º da Constituição Federal:
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”

São direitos de caráter:
a) civil e político: tais como os direitos à vida, liberdade, igualdade e 
propriedade.
b) econômico, social e cultural: tais como os direitos à educação, 
habitação, alimentação, água e trabalho.
c) difusos e coletivos: tais como os direitos da criança e adolescente, 
do consumidor e direito ao meio ambiente.

são os direitos e liberdades 
básicos de todas as pessoas

HUMANOS
Direitos
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A ideia de que todas  
as pessoas possuem

que devem ser protegidos e garantidos independente de 
classe social, cor da pele, etnia, religião, sexo e origem é 
uma conquista histórica, que precisa  
ser ampliada permanentemente.

FUNDAMENTAIS
direitos
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O direito a uma vida com dignidade deve ser 
garantido para todas as pessoas.  

Para além de alimentação adequada, 
moradia, educação, liberdade, saúde e segurança, 
a vida digna exige que as pessoas sejam 
RESPEITADAS integralmente em suas diferenças.

Os direitos humanos são a 
reafirmação do valor da vida digna.

Quanto  
  vale uma

VIDA? 
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E a Dignidade da vida humana  
depende de garantias legais. 
Assim uma base de garantias é necessária para que  
as pessoas possam ter uma vida com dignidade. 

DIGNIDADE 
HUMANOS
Direitos

de todas as 
 vidas humanas

visa a

Os Direitos 
Humanos são 
esse alicerce que 
permite que a 
pessoa, ainda que 
passe por situações 
de desemprego, 
doenças e escassez, 
tenha sempre o 
necessário para  
sua sobrevivência 
com dignidade.
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Os direitos humanos surgiram com gerações 
de pessoas que lutaram para que seus 
direitos fossem reconhecidos. 
Direitos são conquistados com 
lutas que atravessam gerações.

COMO SURGIRAMos direitos humanos? 
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Como os direitos humanos se efetivam? 
A defesa dos direitos humanos é fundamentada na atuação 
conjunta dos Estados-nação e organizações nacionais e 
internacionais que participam da construção de documentos, tais 
como tratados e convenções, que regulamentam compromissos 
conjuntos em prol da efetivação dos direitos humanos e 
influenciam as legislações nacionais.

A ONU foi a organização responsável por centralizar  
e organizar globalmente a defesa dos direitos humanos.

Trata-se de uma organização intergovernamental 
criada em 24 de outubro 
de 1945, logo após o fim 
da II Guerra Mundial, com 
o objetivo de auxiliar no 
diálogo entre os diferentes 
governos e promover a 
paz, o progresso social e os 
direitos humanos, evitando 
guerras entre países e o 
sofrimento humano.

ONUOrganizacao das 
   Nacoes Unidas
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o 
documento marco da história dos direitos humanos, 
elaborado por representantes de todas as regiões  

do mundo e promulgado em 1948, logo após a  
II Guerra mundial, impulsionada pela intolerância  
e responsável por perseguições e degradação  
da vida de povos e populações inteiras. 

Esta Declaração junto do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais forma a Carta Internacional 
de Direitos Humanos, que delineia os direitos básicos para 
a proteção e respeito da condição humana com dignidade 
e para a eliminação das discriminações. É o documento 
traduzido em maior número de línguas no mundo.

Direitos Humanos
DECLARACAO
UNIVERSAL DOS

Artigo 1º)

 Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns 

com os outros em espírito de fraternidade 
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Os direitos humanos são a expressão do respeito à vida 
e estão presentes em tudo que as sociedades fazem. 
São muito mais do que palavras escritas, manifestam 

compromissos que permitem que as pessoas exerçam seu poder 
de escolha, decisão e expressão e impeçam que violências, 
opressões, iniquidades e humilhações se perpetuem.

Por meio dos Direitos Humanos, é possível responsabilizar e 
punir atos que violem a vida humana ou a natureza, bem como 
possibilitar a reparação às vítimas.

PRESENTES EM SUA VIDA?
Como os Direitos 
Humanos estao

Os direitos humanos são 
UNIVERSAIS: aplicam-se 
sem discriminação para 
cada pessoa; 

São INALIENÁVEIS: 
não podem ser objeto 
de privação, no máximo 
limitação;

São INDIVISÍVEIS, 
inter-relacionados e 
interdependentes: é 
necessário que todos 
sejam respeitados e 
garantidos.

 Direito à vida
 Direito à educação
 Direito à saúde
 Direito à moradia
 Direito ao trabalho
 Direito à terra
 Direito a um meio 
ambiente equilibrado

 Direito ao lazer
 Direito à liberdade
 Direito à opinião

E VOCÊ 
RECONHECE 
ESSES DIREITOS 
DA SUA VIDA? 
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É dever do Estado proteger, promover e efetivar 
todos os direitos humanos, devendo para tal 
criar condições sociais, econômicas, políticas, 

jurídicas, para que toda pessoa, individual ou 
coletivamente, possa acessar todos os direitos 
humanos. O Estado deve adotar todas as medidas 
cabíveis, em especial legislativas, administrativas e 
judiciais para assegurar os direitos humanos. 

Esgotados todos os recursos jurídicos estatais, 
sem que os direitos humanos sejam garantidos e 
protegidos, é possível ainda recorrer às instâncias 
internacionais. 

Qualquer cidadão, grupo de pessoas ou 
organização de um país que estejam sob a 
jurisdição dos Estados que, diante de violações de 
direitos humanos, tenham procurado ajuda estatal 
sem sucesso, podem apresentar uma petição 
na Organização dos Estados Americanos (OEA), 
perante a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, a fim de obter ajuda.

O que fazer diante de
VIOLACÕES

de Direitos Humanos?



13

 CASA LATINO-AMERICANA (CASLA).  
R. João Manoel, 140 - São Francisco, 
Curitiba - PR– Fone: 3013-7570

 DEPARTAMENTO DE DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA (DEDIHC) - 
Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos do Governo do Estado do Paraná. 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - Centro 
Cívico - 80530-915 - Curitiba –PR.  
Fone: (41) 3221-7261

 DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ.  
Rua José Bonifácio, 66, centro, Curitiba-PR. 
Fone: (41) 3219-7300 e (41) 3219-7340.

É possível apresentar 
denúncias pessoalmente, via 

e-mail, fax, correio ou pelo 

SISTEMA INDIVIDUAL  
DE PETICÕES > 

 As instituições abaixo estão 
capacitadas para orientar em caso 
de violações de direitos humanos:

 Defensoria Pública 
da União. Rua Visconde 
do Rio Branco, 1811, 
Curitiba–PR.  
Fone: (41) 2111-9601. 

 Instituições nacionais 

 CENTRO DE REFERÊNCIA 
EM DIREITOS HUMANOS 
CÁRITAS PARANÁ (CRDH 
Cáritas PR). Fone: 3023-9907

 CONSELHO PERMANENTE 
DOS DIREITOS HUMANOS 
DO ESTADO DO PARANÁ 
(COPEDH). Av. Marechal 
Floriano Peixoto, 1251 
- Rebouças - 80230-110 - 
Curitiba – PR.  
Fone: (41) 3221-7243,  
E-mail: copedh@seju.pr.gov.br

 DISQUE DIREITOS HUMANOS. 
DISQUE: 100 

 OUVIDORIA NACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS. Acesse o site 
www.humanizaredes.gov.br
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 Contatos úteis:
 CONSELHO ESTADUAL DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL. E-mail: consepir@seju.
pr.gov.br Tel.: (41) 3221-7960 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 
1251 - Rebouças - 80230-110 - 
Curitiba – PR

 Ouvidoria Nacional  
da Igualdade Racial.  
(61) 2025-7001 ou 7003 – 
ouvidoria@seppir.gov.br

 Ministério Público do 
Estado do Paraná – Núcleo de 
Promoção da Igualdade Étnico-
Racial (NUPIER). (41) 3250-4905

 Programa SOS Racismo.  
ligue 08006420345

 Departamento de Direitos 
Humanos e Cidadania (DEDIHC) 
- Divisão de Políticas Étnico 
Culturais Igualdade Racial. 
igualdaderacial@seju.pr.gov.br

 Ouvidoria-Geral da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná. 
Rua José Bonifácio, 66 – Centro, 
Curitiba-PR. Fone: (41) 99123-
1961. E-mail: ouvidoria@
defensoria.pr.def.br.

Segundo a Convenção 
Internacional para a 
Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação Racial da ONU, 
ratificada pelo Brasil, Discriminação 
Racial significa qualquer distinção, 
exclusão, restrição ou preferência 
baseada na raça, cor, ascendência, 
origem étnica ou nacional com a 
finalidade ou o efeito de impedir 
ou dificultar o reconhecimento e/
ou exercício, em bases de igualdade, 
aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou 
qualquer outra área da vida pública.

Segundo a Constituição Federal, 
artigo 3º, a prática do racismo 
constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei. 
Tanto os negros, quanto os índios 
e os imigrantes de diferentes 
origens podem ser vítimas de 
discriminação racial.

Ao verificar um caso de racismo 
procure o Distrito Policial mais 
próximo e registre a ocorrência.

RACIAL
Discriminacao
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Toda pessoa tem liberdade, dignidade e valor, o que 
contempla a livre orientação sexual e o tratamento 
igualitário independente da tendência sexual. A 

orientação sexual decorre de desejos e necessidades íntimas da 
pessoa que se reflete na sua forma de viver a afetividade. Viver 
o afeto com bem estar e respeito é base para a vida digna. Por 
isso, o respeito às diferenças deve ser a regra.

 Contatos úteis:
 Ministério Público do Estado do Paraná - Núcleo LGBT.  

(41) 3250-4905
 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR) - Coordenação Geral de Promoção dos 
Direitos LGBT. Telefone: (55 61) 2027-3283 - lgbt@sdh.gov.br 

 Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT 
(CNCD/LGBT). Telefone (61) 2027-3241 cncd@sdh.gov.br

 NUDEM – Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Mulher. – Rua Bonifácio, 66, centro, Curitiba-PR, Fone: (41) 
3219-7381. E-mail: nudem@defensoria.pr.def.br.

ORIENTACAO
SEXUAL

Discriminacao baseada na 
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A violência doméstica é a principal causa de morte e 
deficiência entre mulheres de 16 a 44 anos e mata mais do 
que câncer e acidentes de trânsito. O Brasil é o 5º país mais 

violento contra as mulheres. As mulheres brasileiras ainda recebem, 
em média, setenta por cento dos salários pagos aos homens, mesmo 
desempenhando as mesmas funções. As mulheres também dedicam 
o dobro do tempo que os homens ao trabalho doméstico. 

Diante de casos de violência contra mulheres, procure 
imediatamente Delegacias Especializas da Mulher, o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e entidades feministas não 
governamentais.

 Contatos úteis:
 CEDM – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ. 

Fone: (41) 3210-2808
 CENTRAL DE ATENDIMENTO DA MULHER. Ligue 180
 CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO  

DE VIOLÊNCIA. Rua do Rosário, n. 144 – Centro, Curitiba-PR. Fone: (41) 
3338-1832 e (41) 3323-5314

 NUDEM – Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher.  
Rua Bonifácio, 66, centro, Curitiba-PR, Fone: (41) 3219-7381. E-mail: 
nudem@defensoria.pr.def.br.

GÊNERO
MULHER

Discriminacao de
e violencia contra a
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Pela legislação nacional, são crianças 
as pessoas com até doze anos e 
adolescentes aquela entre doze e 

dezoito anos. Crianças e Adolescentes são 
sujeitos de direito com direitos humanos 
em si, que devem ser protegidas de acordo 
com sua condição de ser humano em 
estágio inicial de desenvolvimento, não 
se restringindo a pensá-las apenas como 
agentes do futuro. 

É dever da família, da sociedade e do 
Estado, assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de coloca-los a salvo de 
toda a forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e agressão 
(artigo 227 da Constituição Federal).

Os direitos humanos são universais, 
mas as crianças e adolescentes possuem 
direitos adicionais tendo em vista suas 
especiais condições em termos de 
proteção e desenvolvimento, previstos 
em diversos tratados internacionais e leis 
nacionais, com destaque para a Convenção 
sobre os Direitos da Criança e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. (LEI Nº 
8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990).

 Contatos úteis:
 CONSELHOS TUTELARES DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
Fone: 156 ou 3350-3500

 MPPR - Ministério Público do 
Estado do Paraná (CAOPCAE) 
- Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça 
da Criança e do Adolescente 
e da Educação. Rua Marechal 
Hermes, 751 - Bloco 1 - 4º 
andar, Centro Cívico -  
Curitiba-PR, (41) 3250-4703,  
e-mail criancaeadolescente 
@mppr.mp.br

 CONSELHOS MUNICIPAIS 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE - Núcleo da 
Infância e da Juventude da 
Defensoria Pública do Paraná 
(NUDIJ). Rua Bonifácio, 66, 
centro, Curitiba-PR, Fone: (41) 
3219-7380. E-mail: nudij@
defensoria.pr.def.br

 Localize os conselhos tutelares 
da criança e do adolescente em 
seu município neste site:

CRIANCAS E 
ADOLESCENTES

Direitos das
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Toda a pessoa acima de 
60 anos é considerada 
idosa e possui direito 

a especial atenção, proteção 
e prioridade. A discriminação 
contra os idosos se revela nas 
violências, rejeições e insultos 
que ocorrem dentro do seio 
familiar, pela desvalorização 
no mercado de trabalho e 
pela indiferença e maus  
tratos ainda frequentes nos 
espaços públicos. 

Para mudar essa situação, 
é preciso proteger os direitos 
da pessoa idosa, estabelecidos 
no Estatuto do Idoso (lei 
10.741/2003). Em seu artigo 
3º, o Estatuto dispõe que 
é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta 
prioridade a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência 
familiar e comunitária.

 Contatos úteis:
 CEDI – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DO IDOSO. Palácio das Araucárias - Rua Jacy 
Loureiro de Campos, s/n - Centro Cívico - 80530-
915 - Curitiba – PR. Fone: (41) 3210-2431

 CRAS – Centros de Referência de Assistência 
Social. Rua Júlia Fecci Mello, 61-93 - Sítio 
Cercado, Curitiba - PR, 81935-284.

 O CRAS é responsável pela prevenção de 
situações de vulnerabilidade social e risco nos 
territórios. Já o CREAS trata das consequências 
e acompanha as famílias e indivíduos que já 
tiveram seus direitos violados.

 O Paraná possui 569 Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) em 399 municípios.

Em Curitiba-PR  CRAS Bairro Novo. Rua Tijucas 
do Sul, 1691 - Sítio Cercado - Fone: (41) 3289-5396 

 CRAS Madre Tereza. Rua Guaçuí, 6001 - Sítio 
Cercado - Fone: (41) 3265-4200  CRAS Umbará. 
Rua Deputado Pinheiro Junior, 1650 - Umbará - 
Fone: (41) 3348-0395  CRAS Xapinhal. Rua 
Francisco José Lobo, 416 - Sítio Cercado - Fone: 
(41) 3227-6933  CREAS Bairro Novo. Rua 
João Maranho, 58 – Bairro Sítio Cercado –CEP 
81.925-267 Telefone: 3289-4677  Unidade de 
Atendimento Sambaqui. Rua Júlia Fecci Mello, 
89 - Sítio Cercado - Fone: (41) 3289-0247 

 Procure o CRAS da sua cidade no site 
www.justicapr.gov.br

 CAOP idoso Ministério Público do Paraná. 
Ed. Affonso Alves de Camargo, Rua Marechal 
Hermes, 751, 4º andar - Curitiba/PR CEP: 
80.530-230. Fones: (41) 3250-4787; 3250-
4959. E-mail: caop.idosoepcd@mppr.mp.br.

IDOSOS
Direitos dos
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 Contatos úteis:

TRADICIONAIS
Direitos dos povos 
e comunidades

PPovos e comunidades tradicionais são definidos como grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social. Esses grupos 

ocupam e usam o território, assim como os recursos naturais, como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos por tradição. 

Entre estes povos e comunidades estão os quilombolas, povos 
indígenas, comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, 
os extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, 
os faxinalenses, as comunidades de fundo de pasto, os ciganos, os 
caiçaras, os pantaneiros, entre outros. 

Pelos processos históricos e condições de pobreza e marginalização, 
esses povos e comunidades viveram em isolamento e têm acesso 
limitado às políticas públicas de cunho universal.

 CONSELHO ESTADUAL DE POVOS 
INDÍGENAS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO ESTADO DO PARANÁ 
(CPICT/PR) – Secretaria Executiva do 
Conselho Estadual de Povos Indígenas e 
Comunidades Tradicionais do Estado do 
Paraná (CPICT/PR). Palácio das Araucárias 
– Rua Jcy Loureiro de Campos, s/n – ala 
D – Centro Cívico – Curitiba-PR. Fone: (41) 
3210-2761. E-mail: cpict@seju.pr.gov.br.

 Ministério Público Federal - 6ª Câmara 
de Coordenação e Revisão Populações 
Indígenas e Comunidades Tradicionais. 

PGR - SAF Sul, Q. 04, Conj. C, Bl. B, Sala 
306 - CEP: 70.050-900 Brasília - DFE-
mail: 6camara@pgr.mpf.gov.br - Fax: (61) 
3105-6121 - Telefone: (61) 3105-6056

 Ministério Público do Estado do 
Paraná - NÚCLEO DE PROTEÇÃO AOS 
DIREITOS DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS. 3250-4897 - caop.
direitoshumanos@mppr.mp.br

 FUNAI-PR: www.funai.gov.br (Site 
nacional). www.funai.gov.br/index.
php/coord-tecnicas-interior-sul (Lista 
coordenações locais)



20

Refugiado é a pessoa que devido a fundados temores de 
perseguição devido a sua raça, religião, nacionalidade, associação 
a grupo social ou opinião política, é obrigado a sair de seu país, 

sem poder regressar, a fim de buscar refúgio em outros países e 
proteger-se de risco de vida e de graves violações de direitos humanos. 
Trata-se de uma das maiores violações em direitos humanos

Em 2017, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento da condição 
de refugiado no Brasil, segundo a Agência das Organizações das Nações 
Unidas pera Refugiados (Acnur), maior número de pedidos já registrado.

O Artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
estabelece que toda pessoa possui o direito a procurar e se beneficiar 
de refúgio e, segundo a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados 
da ONU de 1961, refugiados não podem ser expulsos ou devolvidos a 
situações onde suas vidas ou liberdade possam estar sob ameaça. 

Os migrantes são pessoas que se deslocam entre países, por vezes, 
indo em busca de melhores condições de vida e trabalho. Esses grupos 
são protegidos pelos direitos humanos.

A lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, trata da migração no Brasil 
com fundamento na acolhida humanitária, na igualdade de tratamento 
e de oportunidades ao migrante e a seus familiares, promoção da 
entrada regular e de regularização documental, não discriminação, 
garantidos todos os direitos humanos. 

 Contatos úteis: 
 CASA LATINO-AMERICANA (CASLA). R. João Manoel, 140 - São Francisco, 

Curitiba - PR– Fone: 3013-7570
 CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS CÁRITAS PARANÁ (CRDH 

Cáritas PR ). Fone: 3023-9907

MIGRANTES  
E REFUGIADOS
Direitos dos
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DEFICIÊNCIA
Direitos da pessoa com

Pessoa com deficiência é 
aquela que tem algum 
impedimento de longo prazo, 

o qual pode ser de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial. 
Estes impedimentos podem 
envolver funções e estruturas no 
corpo, fatores socioambientais, 
psicológicos e pessoais, limitação 
no desempenho de atividades e 
restrição na participação. 

Tais impedimentos, em 
interação com uma ou mais 
barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

A Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015, institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência).

 Contatos úteis:
 COEDE - CONSELHO 

ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
PESSSOA COM DEFICIÊNCIA. 
(41) 3210-2429

 Promotorias de Justiça de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Endereços e 
contatos disponível em:
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O trabalho já foi sinônimo de escravidão e servidão em muitas 
sociedades. O início da industrialização fundamentou-se na 
força dos operários, os quais eram extremamente explorados, 

com jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas e eram submetidos 
a condições insalubres com graves problemas de saúde e acidentes. As 
crianças e mulheres eram especialmente explorados, recebendo menos 
pela realização das mesmas funções.

Os direitos trabalhistas e previdenciários foram uma conquista 
obtida pela população após muita luta e empenho. Os trabalhadores 
celetistas possuem vários direitos: como a Carteira de Trabalho, 
Previdência Social, repouso semanal remunerado, 13º salário, licença 
à gestante sem prejuízo do emprego e do trabalho, férias anuais 
remuneradas, vale-transporte, aviso prévio, FGTS, horas extras, 
adicional de insalubridade e periculosidade, igualdade no salário entre 
homens e mulheres, direito à vedação à dispensa discriminatória.

Porém, em 2017, o ex-presidente Michel Temer enviou ao Congresso, 
que aprovou, uma reforma trabalhista que retirou e flexibilizou vários 
direitos dos trabalhadores. Foram estabelecidas novas formas de 
contrato de trabalho que fragilizaram os direitos dos trabalhadores. 
Entre elas, a negociação direta entre patrão e empregado, que reduziu 
a força de negociação dos trabalhadores, e o contrato intermitente, 
que acabou com a obrigatoriedade de pagamento de um piso 
correspondente ao salário mínimo. Do ponto de vista coletivo, a nova 
lei enfraqueceu as entidades sindicais, ao retirar suas principais formas 
de custeio. Além disso, a partir da mudança de regras processuais, 
dificultou o acesso dos trabalhadores à Justiça.

TRABALHADOR
Direitos do
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 Contatos úteis:
 Superintendência Regional do Trabalho (SRTE, antiga DRT - Delegacia Regional do 

Trabalho). (41) 3901 7508 - R. José Loureiro, 574 - Centro, Curitiba-PR.

 INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). (41) 3320 6400, (41) 3320 6625, (41) 
3323 6376, (41) 3323 6553, (41) 3323 6433. Travessa da Lapa, 200, centro; rua Cândido 
Lopes 270, centro, Curitiba.

 Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho. 0800-410141 – 
Teleconsulta trabalhista.

 Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER.
 Palácio das Araucárias. Rua Jacy Loureiro de Campos, S/N, 5º andar - Centro Cívico - 

Curitiba-PR - ceter@sejuf.pr.gov.br (41) 3210-2612.

 MPT. Av. Vicente Machado, 84 - Centro, Curitiba-PR - (41) 3304-9000. www.prt9.mpt.mp.br/

 Qualquer cidadão pode 
comparecer diante do juiz 
e pedir numa ação popular 
que seja anulado o ato que 
prejudica o patrimônio do 
povo ou de órgão em que toma 
parte o Poder do Governo, e 
também que seja anulado o ato 
que vai contra a honestidade 
administrativa, contra o meio 
em que vivemos e contra o 
patrimônio da História e da 
Cultura do Povo Brasileiro;

 As ações de habeas corpus, para 
defesa da liberdade de ir e vir, 
e de habeas data, para acesso a 
informações próprias, são gratuitas, 
bem como os atos necessários para 
a pessoa praticar a sua cidadania. 
Exemplos: registro de nascimento e 
certidão de óbito.

 Para as pessoas pobres,  
são gratuitos:
a. o registro de nascimento da pessoa;
b. a certidão de falecimento de alguém;

ACÕES GRATUITAS
Direitos a
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 Em casos 
de crimes ou 
agressões ao meio 
ambiente denuncie:

 Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). 0800-61-
8080 ou pelo e-mail: linhaverde.
sede@ibama.gov.br e ibama.gov.
br/denuncias.

 Maiores informações sobre 
denúncias ambientais no site da 
organização internacional

 MPPR. Centro de Apoio das 
Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente e de 
Habitação e Urbanismo

 Polícia Ambiental do Paraná. 
acesso a canal de denúncia>>>

MEIO AMBIENTEecologicamente equilibrado
Direitos ao

Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo 
para às presentes e futuras gerações, 
o que é dito na Constituição Federal, 
artigo 225. Trata-se de um direito 
humano fundamental positivado e de 
interesse coletivo e difuso.

O meio ambiente (a nossa 
biosfera) é a nossa casa e meio de 
sustentação da nossa vida. Trata-se 
de um Bem de uso comum essencial 
para a sadia qualidade de vida 
(individual e coletiva).

Ao ter conhecimento ou 
presenciar situações que 
prejudiquem o meio ambiente; 
ocorra apropriação indevida e 
desperdício dos recursos naturais, 
busque o Ministério Público do 
Meio Ambiente em níveis estadual  
e federal, as Secretarias de Meio 
Ambiente estaduais ou municipais e 
as Organizações Não Governamentais 
Socioambientais (ONGS’s). 



25

 Dicas de endereços para denúncias e orientações:
 Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Paraná (NUCIDH). 

Rua José Bonifácio, 66, centro, Curitiba-PR. Fone: (41) 3219-7363. Email: nucidh@
defensoria.pr.def.br.

 CDHC-ALEP. Rua Professor Manoel dos Santos Barreto, 181, sala 02. Juvevê, Curitiba – 
PR. fone: (41) 3350-4293. E-mail: cdhc.alep@assembleia.pr.leg.br.

 COPEDH – CONSELHO PERMANENTE DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO 
PARANÁ. Av. Marechal Floriano Peixoto, 1251 - Rebouças - 80230-110 - Curitiba – PR. 
Fone: (41) 3221-7243, E-mail: copedh@seju.pr.gov.br

 Conselho da Comunidade na Vara de Execuções Penais: www.tjpr.jus.br

PRESO
Direitos do

O cidadão que sofre condenação criminal e é preso deve ter 
a garantia de seus direitos fundamentais, tais como saúde, 
educação, assistência jurídica (gratuita àqueles que não puderem 

pagar), assistência familiar, trabalho e outros garantidos constitucional 
e legalmente, bem como em normas internacionais. Os únicos direitos 
perdidos temporariamente pelo cidadão preso são os direitos políticos 
e o direito de ir e vir.

A presidiária mãe tem o direito de permanecer com seu filho 
durante o período de amamentação (artigo 5º, inciso 50 da CF). 

Os familiares dependentes do segurado da Previdência Social de 
baixa renda que for preso e esteja em dia com suas contribuições 
mensais e tenha cumprido a carência mínima (atualmente 24 meses 
de contribuição) poderão acessar o benefício do auxílio reclusão. Este 
benefício é muito importante para não deixar os dependentes (cônjuge, 
companheiro, filhos menores e etc.) desamparados.
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Os direitos não foram “concedidos”, 
mas sim reivindicados e 
conquistados. A cidadania abrange 

mais do que os direitos políticos de todas 
as pessoas. Envolve também o exercício 
da democracia real, no dia-a-dia, 
expressa pelas exigências de grupos de 
pessoas ou organizações pela efetivação 
de direitos e garantias fundamentais. 

Assim surgem os movimentos 
sociais, a partir da mobilização de 
grupos, atuando coletivamente em 
prol de alguma causa social, em geral 
permitindo voz para as pessoas, grupos, 
povos e comunidades excluídos ou 
marginalizados no acesso a direitos e 
políticas públicas e discriminados.

Conforme reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas 
(Declaração dos Defensores de Direitos 
Humanos de 1998) “Todas as pessoas têm 
o direito, individualmente e em associação 
com outras, de promover e lutar pela 
proteção e realização dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais a 
nível nacional e internacional” e o Estado 
deve adotar medidas para proteção dos 

DIREITOS HUMANOS

movimentos SOCIAIS, 
direitos da CIDADANIA e 
protecao de defensores de

defensores de Direitos 
Humanos. 

A Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) e a ONU 
Direitos Humanos alertam 
sobre o aumento da 
violência contra pessoas 
defensoras de direitos 
humanos no continente 
americano e desenvolvem 
juntas plano de cooperação 
para abordar a proteção 
destes defensores.

 Mais informações 
sobre o sistema de 
denúncias e solicitações 
para CIDH acesse:
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Os cidadãos brasileiros que 
estejam em situação de rua 
precisam ter garantidos 

o direito à convivência familiar 
e comunitária, bem como a 
valorização e o respeito à vida  
com dignidade. 

Considera-se população 
em situação de rua o grupo 
populacional heterogêneo que 
possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados 
e a inexistência de moradia 
convencional regular, e que utiliza 
os logradouros públicos e as 
áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento 
para pernoite ou como moradia 
provisória (Decreto n. 7.053 de 
2009, Política Nacional para a 
População em Situação de Rua).

Ao presenciar alguma situação 
de discriminação, preconceito 
e violência contra pessoas em 
situação de rua, denuncie!

 Contatos úteis:
 ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO PARA PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO 
POP - RESGATE SOCIAL. Fone: 
(41) 3310-7500.

 Solicitações de atendimento 
ou emergência pelo FONE: 156

 Pastoral do Povo da Rua. 
Av. Sete de setembro, 3927. 
Catedral Anglicana - Fone: 
(41) 99710-5135 - E-mail: 
pastoralpovodarua@hotmail.com.

 Instituto InRua. R Voluntarios da 
Patria 233 233, Andar 5, Conj 52, 
Centro - Curitiba, PR, 80020-942.

 Defensoria Pública:

Direitos da populacao em
SITUACAO DE RUA

 Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher - CRAM
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 Despejos violentos sem prévia  
mediação devem ser denunciados:

 Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. www2.camara.
leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm

 Plataforma Brasileira de Direitos Humanos. – DHesca Brasil - www.plataformadh.org.br/

 Relatoria Especial da ONU para moradia – Conselho de Direitos Humanos da ONU. - 
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/denuncias/

 Habitat Brasil. https://habitatbrasil.org.br/

 Ministério Público Estadual 
 Defensoria Pública

OCUPACÕESurbanas e rurais
Muitas vezes, ocupações coletivas pendentes de regularização 

são a única opção de moradia para muitas pessoas no 
campo e nas cidades, portanto diretamente relacionadas ao 

direito à moradia. As ocupações rurais também são meio de acesso 
à alimentação e ao trabalho, já que as terras ocupadas acolhem 
agricultores que se encontram sem propriedade para produzir.

A remoção de famílias que ocupam áreas urbanas e rurais, 
principalmente de forma conflituosa, agrava a degradação social, 
gerando controvérsias de direitos, ocupações descontroladas em outras 
áreas e vários riscos sociais e humanos.

O Código de Processo Civil traz o princípio cooperativo como 
fundamento e determina que, em casos envolvendo conflitos coletivos 
de posse de imóvel antes de qualquer medida drástica, como o despejo, 
deve ser realizada audiência de mediação, com a participação do 
Ministério Público e da Defensoria Pública quando envolver população 
de baixa renda (art. 565, caput e § 2º). 

Os direitos humanos e fundamentais antecedem interesses 
individuais patrimonialistas e são prioridade nas mediações de 
conflitos possessórios, contando com a participação próxima e efetiva 
dos poderes públicos.
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 Tortura deve  
ser denunciada
O SOS TORTURA é 
uma central nacional 
de denúncias operada 
pela organização 
não-governamental 
Movimento Nacional 
de Direitos Humanos e 
está sediada em Brasília. 
Qualquer pessoa que 
tiver conhecimento de 
um ato de tortura poderá 
telefonar para o número 
0800 707 5551 e registrar 
a denúncia. A ligação é 
gratuita e a identidade 
do denunciante é 
confidencial.

Ouvidoria do Sistema 
Penal, Secretaria da 
Segurança Pública 
e Administração 
Penitenciária. Rua da Paz, 
551 - Jardim Botânico - CEP 
80.060.160 - Curitiba - PR 
– 0800-41-1113 – site: 
www.ouvidoria.justica.
pr.gov.br

TORTURA
Tortura é crime. A pessoa que 

sofre tortura interioriza o clima 
de terror e a total ausência 

de fraternidade e solidariedade, o 
que gera não somente sequelas 
decorrentes das agressões físicas, mas 
muitas outras de longo prazo e até 
transgeracionais, que se expressam 
por doenças físicas, psíquicas e 
emocionais.

A Lei Federal n. 9.455 de 1997 
considera a tortura um crime 
autônomo, hediondo, inafiançável e 
que não pode ser anistiado.

A Convenção das Nações Unidas 
contra a Tortura, ratificada pelo 
Brasil em 1989 ,dispõe que tortura 
é “todo ato pelo qual são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa penas 
ou sofrimentos físicos ou mentais, com 
fins de investigação criminal, como 
meio de intimidação, como castigo 
pessoal, como medida preventiva, 
como pena ou com qualquer outro 
fim. Entende-se também como tortura 
“a aplicação sobre uma pessoa, 
de métodos que contribuem para 
anular a personalidade da vítima ou 
a diminuir sua capacidade física ou 
mental, embora não causem dor física 
ou angústia psíquica.”
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O abuso de autoridade ocorre quando se usa o poder conferido por 
um cargo ou posição (qualquer agente público, servidor ou não, 
da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 

Poderes) para praticar excessos e arbitrariedades, fazendo valer sua 
vontade e juízo particular, contrariando as normas legais.

O abuso de autoridade pode ser realizado pela coerção que se 
configura por induzir, pressionar ou compelir as pessoas pelo uso da 
força, intimidação ou ameaça.

 Exemplos de abuso de autoridade:
 Constranger o preso ou o 

detento, mediante violência, 
grave ameaça ou redução de sua 
capacidade de resistência, a:

I - exibir-se ou ter seu corpo 
ou parte dele exibido à 
curiosidade pública;
II - submeter-se à situação 
vexatória ou a constrangimento 
não autorizado em lei;
III - produzir prova contra si 
mesmo ou contra terceiro;

 Constranger a depor, sob 
ameaça de prisão, pessoa que, 
em razão de função, ministério, 
ofício ou profissão, deva guardar 
segredo ou resguardar sigilo. 

I - de pessoa que tenha decidido 
exercer o direito ao silêncio; ou

II - de pessoa que tenha optado 
por ser assistida por advogado 
ou defensor público, sem a 
presença de seus profissionais

 Impedir, sem justa causa, a 
entrevista pessoal e reservada do 
preso com seu advogado;

 Manter presos de ambos os 
sexos na mesma cela ou espaço 
de confinamento;

 Antecipar o responsável 
pelas investigações, por meio 
de comunicação, inclusive rede 
social, atribuição de culpa, antes 
de concluídas as apurações e 
formalizada a acusação.

AUTORIDADE
Abuso de

 LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE: Lei 13.869/2019



31

A Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Paraná é permanente e 
pluripartidária, composta por 7 deputados titulares e 7 

suplentes, indicados pelas bancadas partidárias. Os integrantes 
se reúnem em dias e horas prefixados e publicados no site oficial 
da assembleia, em conformidade com o Regimento Interno. para 
realizar reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas. 

Como meio de atender ao público, recebe e encaminha 
denúncias, promove palestras, estudos, oficinas e seminários 
sobre direitos humanos, elabora pareceres, realiza visitas 
técnicas a instituições e organizações públicas e privadas, exerce 
fiscalização e controle de atos do Poder Executivo. 

Estas intervenções se concretizam com o envio de denúncias 
aos órgãos responsáveis pela solução dos casos denunciados, 
tais como Defensoria Pública, Ministério Público, Corregedorias 
da Polícia Militar e da Polícia Civil, conselhos tutelares, instâncias 
do Poder Executivo e Judiciário, entre outros, que permitem a 
tomada de providências. 

No processo legislativo, a Comissão aprecia proposições 
sobre temas de sua competência e formula proposições 
legislativas, propostas de políticas públicas, pedidos de 
informações, atua como interlocutora dos segmentos sociais 
com os órgãos competentes e requer informações a entes e 
órgãos públicos e às pessoas privadas.

A COMISSAO
PERMANENTE de Direitos Humanos e da 

Cidadania da Assembleia 
Legislativa do Parana




