


Proteção e promoção de direitos humanos de 
pessoas em situação de vulnerabilidade 

DIRETRIZ 4



AÇÕES PRIORITÁRIAS

Fomento à criação, ao bom funcionamento e/ou à 
ampliação de conselhos municipais de promoção e 
proteção dos direitos humanos;

Reconhecimento dos diferentes fatores de 
vulnerabilidade;

Maior utilização do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos.



●DIAGNÓSTICO



Multiplicação dos direitos humanos em suas várias 
dimensões.

Motivos: 
a) aumento da quantidade de bens considerados 
merecedores de tutela;

b) a pessoa não é mais considerada como ente genérico 
abstrato, mas é vista na concreticidade de suas diversas 
maneiras de ser em sociedade.

Fatores de vulnerabilidade devem ser levados em 
consideração.



Conselhos de Direitos:

Órgãos colegiados, permanentes, orientados pelo 
princípio da paridade, garantindo a representação de 
diferentes segmentos sociais com autoridade e 
competência para intervir, formular, propor alterações, 
acompanhar e avaliar as políticas públicas

Conselho com atribuições plenas – dificuldade de criar 
conselhos setoriais

Espaços que auxiliem as PJs em uma atuação mínima 
em cada tema



Direito Internacional dos Direitos 
Humanos:

Tratados internacionais, precedentes jurisdicionais 
e manifestações quase-jurisdicionais

Diversos fatores de vulnerabilidade



●ESTRATÉGIAS



Mapeamento dos municípios que possuem 
Conselhos/Comitês de Direitos Humanos e 
Conselhos/Comitês setoriais (CAOPJDH e PJs)

Atuação junto à sociedade, ao Poder Executivo e 
ao Poder Legislativo para criação/manutenção de 
Conselho Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos em âmbito municipal (PJs com eventual 
auxílio do CAOPJDH e CAEX)



 Contínua identificação dos diversos fatores de 
vulnerabilidade, com intercâmbio das respectivas 
informações dentro e fora do MPPR (CAOPJDH 
e PJs)

 Maior utilização de tratados e precedentes 
internacionais como meio de proteção dos 
direitos humanos

 Realização de cursos de capacitação sobre a 
utilização do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos



●Instrumentos

- Instauração de Procedimento Administrativo nas Promotorias de Justiça para 

cada conselho;

- Expedição de recomendações administrativas ao Poder Executivo local;

- Celebração de TACs; 

- Menção expressa dos diversos fatores de vulnerabilidade no objeto dos 

expedientes e manifestações ministeriais. 



●Ações Intersetoriais

- Projetos em parceria com SUBLAN e CAEX

- Ações conjuntas com a Escola Superior do MPPR
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