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Revisão PNDHRevisão PNDH

 137 encontros que envolveram 137 encontros que envolveram 
cerca de 14 mil participantescerca de 14 mil participantes

 Conferências livres, territoriais e Conferências livres, territoriais e 
regionais, estaduais e distritalregionais, estaduais e distrital

 11ª CNDH – 1.200 delegados11ª CNDH – 1.200 delegados



PNDH 3 PNDH 3 
ElaboraçãoElaboração

 Participação da Sociedade CivilParticipação da Sociedade Civil
 Participação dos MinistériosParticipação dos Ministérios
 ConsultoresConsultores
 SEDHSEDH



PNDH 3PNDH 3
EstruturaEstrutura

 Diretrizes, objetivos estratégicos e ações Diretrizes, objetivos estratégicos e ações 
programáticasprogramáticas

Definida em oficina da SEDH com a participação Definida em oficina da SEDH com a participação 
dos consultores (Marcos Rolim, Paulo Sérgio dos consultores (Marcos Rolim, Paulo Sérgio 
Pinheiro e Luiz Alberto)Pinheiro e Luiz Alberto)

 Assume os 7 eixos da conferênciaAssume os 7 eixos da conferência



PNDH 3 PNDH 3 
EstruturaEstrutura

 A temática do eixo “Pacto Federativo e A temática do eixo “Pacto Federativo e 
Responsabilidades dos três Poderes. Do Responsabilidades dos três Poderes. Do 
Ministério Público e da Defensoria” e sua Ministério Público e da Defensoria” e sua 
dissolução no PNDH 3por meio das dissolução no PNDH 3por meio das 
recomendações.recomendações.

 Mudança de ordem pela identificação de Mudança de ordem pela identificação de 
uma cadeia de atuação das ações uma cadeia de atuação das ações 
programáticas do PNDH III, cuja programáticas do PNDH III, cuja 
estruturação foi formulada.estruturação foi formulada.



  PNDH 3PNDH 3  
Exposição de Motivos Interministerial Exposição de Motivos Interministerial 

e Decreto Presidenciale Decreto Presidencial

 Adesão dos MinistériosAdesão dos Ministérios

 Criação do Comitê de Criação do Comitê de 
Acompanhamento e Acompanhamento e 
Monitoramento do PNDH 3Monitoramento do PNDH 3



PNDH 3 PNDH 3 
SubsídiosSubsídios

 702 resoluções aprovadas na 11ª CNDH, 702 resoluções aprovadas na 11ª CNDH, 
divididas em 6 eixos temáticos.divididas em 6 eixos temáticos.

 Deliberações das Conferências Nacionais de Deliberações das Conferências Nacionais de 
Políticas PúbicasPolíticas Púbicas

 Tratados Internacionais ratificados pelo Estado Tratados Internacionais ratificados pelo Estado 
brasileirobrasileiro

 Recomendações dos Comitês de Monitoramento Recomendações dos Comitês de Monitoramento 
de Tratados da ONU e dos Relatores especiaisde Tratados da ONU e dos Relatores especiais

 Planos e programas do Governo FederalPlanos e programas do Governo Federal

 Pesquisas acadêmicasPesquisas acadêmicas



PNDH 3 - EixosPNDH 3 - Eixos
Interação Democrática entre Interação Democrática entre 

Estado e Sociedade CivilEstado e Sociedade Civil

DiretrizesDiretrizes
1- Interação democrática entre 1- Interação democrática entre 

Estado e sociedade civil como Estado e sociedade civil como 
instrumento de fortalecimento da instrumento de fortalecimento da 
democracia participativademocracia participativa



2- Fortalecimento dos Direitos 2- Fortalecimento dos Direitos 
Humanos como instrumento Humanos como instrumento 
transversal das políticas públicas transversal das políticas públicas 
e de interação democráticae de interação democrática  

3- Fortalecimento das informações 3- Fortalecimento das informações 
em Direitos Humanos e em Direitos Humanos e 
construção de mecanismos de construção de mecanismos de 
avaliação e monitoramento de avaliação e monitoramento de 
sua efetivaçãosua efetivação



PNDH 3 – EixosPNDH 3 – Eixos
Desenvolvimento e Direitos HumanosDesenvolvimento e Direitos Humanos

DiretrizesDiretrizes
1- Efetivação de um modelo de 1- Efetivação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável, 
com inclusão social e econômica, com inclusão social e econômica, 
ambientalmente equilibrado e ambientalmente equilibrado e 
tecnologicamente responsável, tecnologicamente responsável, 
cultural e regionalmente diverso, cultural e regionalmente diverso, 
não discriminatório e participativonão discriminatório e participativo



2- Valorização da pessoa humana 2- Valorização da pessoa humana 
como sujeito central do processo como sujeito central do processo 
de desenvolvimentode desenvolvimento  

3- Promover e proteger os direitos 3- Promover e proteger os direitos 
ambientais como Direitos ambientais como Direitos 
Humanos, incluindo as gerações Humanos, incluindo as gerações 
futuras como sujeitos de direitosfuturas como sujeitos de direitos  



PNDH 3 – EixosPNDH 3 – Eixos  
Universalizar Direitos em um Universalizar Direitos em um 
Contexto de DesigualdadesContexto de Desigualdades

DiretrizesDiretrizes
1- Garantia dos Direitos Humanos 1- Garantia dos Direitos Humanos 

de forma universal, indivisível e de forma universal, indivisível e 
interdependente, assegurando a interdependente, assegurando a 
cidadania plenacidadania plena  



2- Promoção dos direitos de 2- Promoção dos direitos de 
crianças e adolescentes para o crianças e adolescentes para o 
seu desenvolvimento integral, de seu desenvolvimento integral, de 
forma não discriminatória, forma não discriminatória, 
assegurando seu direito de assegurando seu direito de 
opinião e participaçãoopinião e participação  

3- Combate às desigualdades 3- Combate às desigualdades 
estruturaisestruturais

4- Garantia da igualdade na 4- Garantia da igualdade na 
diversidadediversidade



PNDH 3 – EixosPNDH 3 – Eixos  
Violência, Segurança Pública Violência, Segurança Pública 

e Acesso à Justiçae Acesso à Justiça

DiretrizesDiretrizes
1- Modernização do sistema de 1- Modernização do sistema de 

segurança públicasegurança pública  

2- Transparência e participação 2- Transparência e participação 
popular no sistema de segurança popular no sistema de segurança 
pública e justiça criminalpública e justiça criminal  



3- Prevenção da violência e da 3- Prevenção da violência e da 
criminalidade e criminalidade e 
profissionalização da profissionalização da 
investigação de atos criminososinvestigação de atos criminosos

4- Combate à violência 4- Combate à violência 
institucional com ênfase na institucional com ênfase na 
erradicação da tortura e na erradicação da tortura e na 
redução da letalidade policial e redução da letalidade policial e 
carceráriacarcerária  



5- Garantia dos direitos das 5- Garantia dos direitos das 
vítimas de crimes e da proteção vítimas de crimes e da proteção 
de pessoas ameaçadasde pessoas ameaçadas  

6- Modernização da política de 6- Modernização da política de 
execução penal, priorizando a execução penal, priorizando a 
aplicação de penas e medidas aplicação de penas e medidas 
alternativas à privação de alternativas à privação de 
liberdade e melhoria do sistema liberdade e melhoria do sistema 
penitenciáriopenitenciário



7- Promoção e ampliação de um 7- Promoção e ampliação de um 
sistema de justiça mais sistema de justiça mais 
acessível, ágil e efetivo, para o acessível, ágil e efetivo, para o 
conhecimento, a garantia e a conhecimento, a garantia e a 
defesa dos direitosdefesa dos direitos  

8- Efetivação das diretrizes e dos 8- Efetivação das diretrizes e dos 
princípios da política nacional de princípios da política nacional de 
Educação em Direitos Humanos Educação em Direitos Humanos 
para fortalecer uma cultura de para fortalecer uma cultura de 
direitosdireitos



PNDH 3 – EixosPNDH 3 – Eixos  
Educação e Cultura em Educação e Cultura em 

Direitos HumanosDireitos Humanos

DiretrizesDiretrizes
1- Fortalecimento dos princípios 1- Fortalecimento dos princípios 

da democracia e dos Direitos da democracia e dos Direitos 
Humanos nos sistemas de Humanos nos sistemas de 
educação básica, nas instituições educação básica, nas instituições 
de ensino superior e nas de ensino superior e nas 
instituições formadorasinstituições formadoras  



2- Reconhecimento da educação não 2- Reconhecimento da educação não 
formal como espaços de defesa e formal como espaços de defesa e 
promoção dos Direitos Humanospromoção dos Direitos Humanos  

3- Promoção da educação em Direitos 3- Promoção da educação em Direitos 
Humanos no serviço públicoHumanos no serviço público  

4- Garantia do direito à comunicação 4- Garantia do direito à comunicação 
democrática e ao acesso à informação democrática e ao acesso à informação 
para a consolidação de uma cultura para a consolidação de uma cultura 
em Direitos Humanosem Direitos Humanos  



PNDH 3 – EixosPNDH 3 – Eixos  
Direito à Memória e à VerdadeDireito à Memória e à Verdade

DiretrizesDiretrizes
1- Reconhecimento da memória e 1- Reconhecimento da memória e 

da verdade como Direito Humano da verdade como Direito Humano 
da cidadania e dever do Estadoda cidadania e dever do Estado  



2- Preservação da memória 2- Preservação da memória 
histórica e a construção pública histórica e a construção pública 
da verdadeda verdade  

3-3-  Modernização da legislação Modernização da legislação 
relacionada com o promoção do relacionada com o promoção do 
direito à memória e à verdade, direito à memória e à verdade, 
fortalecendo a democraciafortalecendo a democracia  



PNDH 3 PNDH 3 
CONTINUIDADECONTINUIDADE

 Aprovação do Conselho NacionalAprovação do Conselho Nacional
dos Direitos Humanos dos Direitos Humanos 

 Comitê de Acompanhamento e Comitê de Acompanhamento e 
Monitoramento do PNDH 3Monitoramento do PNDH 3

 Política nacional dos Direitos Política nacional dos Direitos 
Humanos e Sistema NacionalHumanos e Sistema Nacional  


