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A injustiça em qualquer lugar é 
uma ameaça à justiça por toda 
a parte.
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Ana Cristina Estrela

A ideia de que todos somos iguais apesar de nossas diferenças 
e que por isso mesmo somos merecedores de um igual respeito 
parece, pelo menos na teoria, de fácil compreensão. Porém, a 
história tem revelado que não são raras as situações em que 
seres humanos foram, e ainda são tratados das formas mais 
indignas possíveis.

Por esse motivo, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 
Paraíba, através de sua Comissão de Direitos Humanos, 
elaborou a presente Cartilha de Direitos Humanos, com o 
objetivo de reafirmar o compromisso da instituição com a 
defesa inegociável da dignidade humana e convocar a todos 
para que unam esforços na construção de uma sociedade mais 
justa, livre, fraterna e igualitária.

Presidente CDH

Apresentação
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Uma das expressões mais cruéis do descaso com os direitos 
humanos foram as Grandes Guerras Mundiais, quando regimes 
totalitários causaram o extermínio de milhões de pessoas. 

Foi justamente em decorrência dos horrores das guerras, que 
em 10 de dezembro de 1948 a Assembleia Geral das Nações 
Unidas proclamou uma Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, com o objetivo de universalizar a proteção dos 
direitos humanos.

A Declaração Universal significou um verdadeiro pacto das 
grandes nações na construção de princípios éticos que 
possibilitassem a garantia dos direitos civis, políticos, 
econômicos e sociais ao redor do mundo.

Até hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
considerada como o principal e mais relevante documento de 
proteção dos direitos humanos, e a partir dela, multiplicaram-se 
os direitos considerados como direitos 
humanos, além de que, a pessoa 
humana titular desses direitos passou 
a ser considerada em suas 
especificidades e ter seus direitos 
declarados em documentos 
específicos, tal como a mulher, 
o idoso, a criança e a pessoa 
privada de liberdade.

Por que uma declaração de Direitos Humanos?
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RAÇA: termo utilizado no campo biológico referindo-se a seres humanos. Foi 
utilizado ao decorrer da história para determinar categorias humanas socialmente 
definidas. As diferenças mais evidentes dizem respeito à cor da pele, tipo de cabelo, 
conformação facial e cranial, ancestralidade e genética. De modo que, a cor da pele, 
majoritariamente aceita como característica racial, corresponde a apenas uma das 
características que compreende uma raça. É importante salientar que, conceitos 
recentemente apontados defendem que a cor da pele não determina a 
ancestralidade, sobretudo em contextos socais como o brasileiro profundamente 
marcado pela miscigenação.

ATENÇÃO:  é de extrema importância atinar para o fato de que ideias racistas se 
intensificam até os dias hodiernos, baseadas em conceitos positivistas pretéritos. Tais 
ideias atuam na sociedade classificando e inferiorizando determinados grupos 
sociais, a exemplo do termo “racialização”, que significa categorizar e menosprezar 
grupos sociais com base em características que dizem respeito a estereótipos ou 
não, traços culturais, reais ou até mesmo imputadas. 

COR:  No Brasil, a cor é concebida como 
critério de avaliação para categorizar a 
raça subjetivamente, uma vez que pode 
variar de acordo com a aparência e tom 
de pele.

O termo biológico determina se o sexo é macho ou fêmea, no entanto não define o 
comportamento tido como masculino ou feminino dos indivíduos associado ao gênero 
e definido por contextos culturais, históricos e geográficos.

SEXO:  no campo biológico, são características trazidas pela 
pessoa desde seu nascimento (cromossomos, genitália, etc.) 
e determinado pela junção de suas células reprodutivas.

GÊNERO:   é como indivíduo se reconhece, uma vez que a identidade de gênero é o 
sentimento do indivíduo quanto ao sexo que possui, e, em diversas situações, pode não 
ser o que está biologicamente estabelecido no registro de nascimento.

Conceito de raça, sexo, cor e gênero

Angela Davis
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A proclamação de que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos”, constante do artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
não é suficiente para garantir o respeito a esses direitos.

Assim, a fome, as desigualdades sociais, os diversos tipos de intolerância, as 
dificuldades de acesso à justiça, a violência urbana, a guerra, são apenas alguns 
exemplos nos quais a dignidade humana ainda é ignorada.

Por isso foi preciso a criação de estratégias para assegurar a concretização dos 
direitos humanos, é aí que entram os direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais são resultado da incorporação dos princípios éticos da 
Declaração Universal nas Cartas Constitucionais dos diferentes países, e assim, tais 
direitos ganham proteção direta dos Estados, que com a força de seus 
ordenamentos jurídicos e instituições, podem fazer valer a sua proteção.

No Brasil, os direitos fundamentais estão previstos em especial do artigo 5º da 
Constituição Federal, e em caso de ameaça ou violação, o cidadão tem a sua 
disposição os remédios constitucionais, tais como o Habeas Corpus e o Mandado de 
Segurança.
ação.

“Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o gênero vai 
além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os 
cromossomos ou a conformação genital, mas a auto percepção e a forma como a 
pessoa se expressa socialmente.” (GOMES DE JESUS, 2012)

Direitos Fundamentais
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Umas das características mais marcantes desse 
direito reside no fato dele alcançar não apenas 
os indivíduos de uma nação, mas de todo o 
planeta, transcendendo, inclusive, a esfera dos 
interesses individuais e/ou coletivos para se 
projetar como um direito transgeracional, em 
vista da responsabilidade da geração atual para 
aproveitamento das gerações futuras

As concentrações urbanas, ocupações irregulares e destinação do lixo; a poluição do ar e das 
águas; a forma como exploramos os recursos naturais, o esgotamento desses e o modo de 
descarte dos resíduos industriais têm gerado impacto profundo na fauna e na flora. É em face 
desse cenário que vários países e entidades têm chamando a atenção à necessidade de 
mudanças nas formas de produção e desenvolvimento, respeitando o meio ambiente.

O direito ao meio ambiente equilibrado impõe, então, ao Estado e também à coletividade o dever 
de preservação e proteção do planeta e de seus recursos, que devem ser explorados de forma 
sustentável, possibilitando não apenas a manutenção desses recursos, mas também a qualidade 
(e mesmo a continuidade) de vida das futuras gerações.

Direito ao meio ambiente equilibrado
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Os direitos humanos são normas universais que estão para reconhecer e garantir a 
dignidade de todos os seres humanos. Tal dignidade consta já do preâmbulo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Art. 1º 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.

Direitos Humanos para o respeito e a dignidade humana

“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”
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Reconhecido como um direito derivado do princípio universal da dignidade da pessoa 
humana, em consonância com o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e o artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, os quais 
preceituam que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes. No intuito de tornar mais eficiente a luta contra a tortura, 
foi realizada a Convenção contra a tortura e outro tratamento ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes.

Direitos humanos contra a tortura

“Para os fins desta Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual uma 
violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é infligido intencionalmente a uma pessoa, 
com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão; de 
puní-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de 
ter cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou por qualquer razão 
baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é 
imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de 
funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu consentimento ou 
aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam 
consequência, inerentes ou decorrentes de sanções legítimas.”
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Direitos Humanos para viver em coletividade

As ameaças constantes que ainda sofrem os direitos humanos nos afirmam que 
estes não estão como uma dádiva para a humanidade, mas sim, conquistas através 
de muita luta. E, uma vez sendo conquistas, é indispensável que sejam logrados de 
forma coletiva, a partir da constatação de que a atuação de cada sujeito é importante 
na construção ativa de direitos junto ao Estado. 

Muito embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja o marco de um 
novo momento mundial, reinaugurado com base na igualdade e dignidade humana, 
não se pode esquecer de levar em consideração as peculiaridades e especificidades 
de cada povo, organização social ou sujeito.

A concepção neoliberal de que a garantia das liberdades individuais é o bastante, 
ideia constante inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos ao 
preconizar a esfera individual e detrimento da coletiva, não possibilita nem garante a 
construção de uma sociedade justa e igualitária. Ademais, quando de fala de 
igualdade de todos os povos, é importante ressaltar que “se deve tratar os iguais de 
forma igual, e os desiguais a medida de suas desigualdades”, respeitando a 
pluralidade e diferença entre os povos para se viver harmoniosamente em 
coletividade.

Segundo Hannah Arendt, “o homem pode perder todos os chamados Direitos do 
Homem sem perder a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só 
a perda da própria comunidade é que o expulsa da humanidade.”
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Direitos Humanos para a Liberdade

A liberdade é um direito humano amplamente reconhecido em normas internacionais 
e internas. Conforme o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 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”. É nesse espírito que neste documento a liberdade, em variados 
aspectos, é prevista como direito humano a ser protegido, sendo a “liberdade de 
palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade” ser 
considerada a “mais alta aspiração do ser humano comum”.

ASSIM, ESTÃO PREVISTOS COMO DIREITOS HUMANOS NA DUDH:

Liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado (art.13);

Liberdade de opinião e expressão, incluindo a liberdade de, sem interferência, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios independentemente de fronteiras (art.19);

Liberdade de voto (art.21);

Liberdade de pensamento, consciência e religião, incluída aí a liberdade de mudar 
de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo 
ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular(art.18);

Liberdade de reunião e associação pacífica(art.20);

Em nosso ordenamento jurídico, temos na Constituição Federal a previsão de vários 
destes direitos na posição de Direitos Fundamentais, previstos no art. 5º.
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Na nossa sociedade, onde o sistema econômico é pautado no livre mercado e na 
liberdade de contratação, ideal que ganhou força a partir das revoluções burguesas e 
da hegemonia do pensamento liberal, a regulação e a proteção do trabalho pelos 
direitos humanos e pelo direito constitucional se fazem mais que necessários, tanto 
para proteger as empresas da prática de concorrência desleal, como, e 
principalmente, para proteger os trabalhadores de terem sua mão-de-obra da 
explorada por meio de jornadas de trabalho extenuantes ou pelo pagamento de 
salário ínfimos.

Direitos Humanos para o Trabalho

O direito ao trabalho, consagrado nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal de 1988, 
não implica dizer que compete ao Poder Público fornecer trabalho a todos, todavia, 
impõem ao Estado e também aos particulares o dever de respeitar parâmetros 
(constitucionais) mínimos relacionados aos direitos trabalhistas, ao salário, ao 
ambiente onde se exerce esse trabalho e às relações interpessoais havidas nesse 
local, tudo pautado na dignidade da pessoa humana - que, dentre outros quesitos, é o 
fundamento maior que veta o trabalho escravo ou análogo à escravidão - e no 
mínimo existencial - que garante, também dentre outros, o pagamento do salário 
mínimo.
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A evolução dos direitos humanos das mulheres tem se solidificado a partir do 
aumento da participação ativa feminina e da manutenção dos mecanismos de 
controle social nos países. A priorização de pautas femininas para a efetivação dos 
direitos humanos das mulheres permite visualizarmos a relevância das mulheres 
como sujeitos históricos e políticos no cenário global sobre o que de fato devem ser 
os direitos humanos e sua função precípua qual seja fomentar o desenvolvimento e a 
paz entre os povos.

Direitos Humanos para a mulher

As questões de gênero foram incluídas paulatinamente nas discussões globais de direitos 
humanos. Alguns marcos merecem destaque:

→ Criação da Comissão sobre o Status da Mulher (Commission on the Status of 
Women – CSW) – 1946

→ Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948, fortemente delineada pela CSW 
que se preocupou em esclarecer a perspectiva de igualdade entre homens e mulheres para 
além a ideia implícita que se tinha do homem como sujeito significante de humanidade.

→ Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres – 1952

→ Convenção da Nacionalidade das Mulheres Casadas – 1957

→ Declaração sobre a Eliminação de Todas as Discriminações Contra a Mulher - 1967

→ Primeira Conferência Mundial das Mulheres no México – 1975

→ Estabelecimento da Década das Mulheres – (1976 – 1985)

→ Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher – CEDAW 1979

→ Conferências mundiais das mulheres em Copenhague (1980) e em Nairóbi (1985)

→ Conferência Mundial de Direitos Humanos, Viena – 1993, na qual os direitos humanos 
da mulher foram erigidos como universais, independentes, inalienáveis e indivisíveis 

→ Conferência Mundial da Mulher, Pequim – 1995

→ III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata, Durban – 2001

→ O consenso de Montevidéu – 2013
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Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, a característica 
conferida aos diretos humanos como sendo direitos universais, implica dizer que 
estes tutelam e abrangem, também, todas as crianças e adolescentes, os quais, por 
sua vez, são detentores de alguns direitos humanos especiais que suprem suas 
necessidades específicas no que concerne à proteção e desenvolvimento. Todas as 
crianças e todos os adolescentes têm os mesmos direitos, o que resulta numa cadeia 
de direitos conectados de mesmo grau de importância e que lhes são inegáveis.

Abaixo estão os principais documentos criados para contribuir para a garantia e 
efetivação os direitos das crianças e adolescentes tanto no âmbito nacional como 
internacional:

→ Carta das Nações Unidas - 1945

→ Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948

→ Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais – 1966

→ Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – 1966

→ Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres – 1979

→ Declaração sobre o Direito dos Povos à Paz - 1984

→ Convenção sobre os Direitos das Crianças – 1990

→ Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990

→ Declaração Mundial sobre Educação para Todos - 1990 

→ Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência – 2006

Direitos Humanos para a infância e juventude

“As crianças e os adolescentes têm todos os direitos humanos, não porque são o 
futuro, mas porque são seres humanos. Hoje.”
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Direitos Humanos para a pessoa idosa

Uma das características marcantes dos Direitos Humanos, dentre suas várias 
abrangências, está na proteção aos segmentos vulneráveis da população, tais como 
mulheres, crianças, migrantes, pessoas com deficiência, povos indígenas e, é claro, 
pessoas idosas, tanto pelas fragilidades advindas com a própria idade como pela 
marginalização social que muitas vezes as acometem.

Grande salto na proteção dessa categoria de pessoas foi a criação, pela Lei 
10.741/2003, do Estatuto do Idoso, que objetiva garantir direitos aos com idade igual 
ou superior a sessenta anos e facilitar a preservação de sua saúde física, mental, 
moral, intelectual, espiritual e social, objetivando amparar as necessidades comuns a 
essa fase da vida.

Nesse sentido, o artigo 3º do Estatuto, alterado pela Lei 13.466/17, afirma que “é 
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, 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”, à previdência e assistência social, à moradia e ao 
transporte, sendo, conforme o § 2º do mesmo dispositivo, “assegurada prioridade 
especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação aos demais idosos”.
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Direitos Humanos para a pessoa com deficiência

Os direitos humanos dessa categoria de pessoas, pautado no princípio da igualdade 
e na ideia de que todos devem ter condições de participação ativa na sociedade, 
envolve normas e valores que buscam a proteção, o amparo e a inclusão daqueles 
que possuem algum tipo de impedimento, seja de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial.

Dessa forma, tais direito visam combater quaisquer espécies de discriminação que 
tenham as pessoas portadoras de deficiência (PcD) como alvo, ou seja, todas as 
diferenciações (atos de diferenciar), restrições (imposições de limites) ou exclusões 
(atos de segregar) baseada na deficiência daquela pessoa.

Cientes que a discriminação impede que as pessoas com deficiência aproveitem e 
exerçam suas liberdades fundamentais e seus direitos humanos é que, no Brasil, são 
essas pessoas protegidas, dentre outros direitos, pela Constituição Federal de 1988 e 
pela Lei 13.146/2015, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 
objetivam atenuar as diferenças entre esses e os não portadores de deficiência, 
proporcionando àqueles vida digna nos mesmos moldes desses
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“Toda pessoa tem direito à educação. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 
será obrigatória. A instrução técnico- profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.” 

Direitos humanos para a Educação

A educação concebida como direito 
fundamental tem sido ponto fulcral de 
discussão por inúmeros documentos, 
lutas e movimentos pela afirmação e 
legitimação dos direitos da pessoa 
humana. A Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948, por 
exemplo, traz em seu artigo XXVI que: 

É importante, outrossim, compreender que a educação, além de um direito fundamental 
indispensável, tem importância significativa na própria evolução e efetivação dos Direitos 
Humanos. Segundo a Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos, a educação é tida 
como ferramenta indispensável para reforçar o respeito aos diretos humanos e liberdades 
fundamentais, enfatizando a importância de incorporar a questão dos direitos humanos 
aos programas educacionais requerendo aos Estados para que assim procedam.
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Direitos Humanos para os indígenas

Composto pelo ramo dos direitos humanos coletivos, essa categoria pretende reconhecer 
às condições dos povos indígenas, sendo o Brasil, no ramo do direito internacional, um dos 
vinte países que ratificou a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais de 1989, 
organizada pela Organização Internacional do Trabalho.

Quanto à Constituição brasileira, essa garante aos povos indígenas os direitos expressos 
genericamente no título VIII, relativos à Ordem Social, e, direta e especificamente, no artigo 
231, pelo qual os índios têm direito sobre as terras que originalmente ocupam e de terem 
respeitada à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. 

Esses direitos são uma importante inovação aos indígenas, que nas constituições 
anteriores eram vistos como uma categoria social transitória, fadada ao desaparecimento, 
passando eles,  a partir da Constituição atual, a serem portadores de direitos originários, ou 
seja, anteriores à própria criação do Estado, reconhecendo-se assim o fato de que os 
índios foram os primeiros ocupantes das terras do que hoje chamamos de Brasil.

Nesse sentido, o direito dos índios, tal qual estabelecidos na 
Constituição Federal de 1988, apresentam novos marcos na 
relação existente entre o Estado, a sociedade brasileira e os 
povos indígenas, abandonando-se uma perspectiva 
assimilacionista para se reconhecer aos índios o direito à 
diferença.
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Conforme dita o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é garantido a 
todos os seres humanos a “liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de 
cada Estado”, que também têm direito “de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a 
esse regressar”, sendo-lhes devido também, no caso nacional, pela regra da Lei n.º 
13.445/2017, os mesmos direitos fundamentais que são garantidos aos brasileiros.

Muito das migrações que ocorrem no mundo tem sua origem em problemas enfrentados 
no país de origem dos migrantes, tais como guerras, perseguições a dissidentes 
políticos/religiosos dos grupos que estão no poder e problemas econômicos, situações 
essas que impulsionam à busca por melhores condições, maior qualidade de vida ou, 
simplesmente, por paz. 

Direitos Humanos para os migrantes

Justamente por tais circunstâncias é que se faz mister conferir aos migrantes, quando da 
chegada ao países aos quais se deslocam, a forma mais acolhedora possível, garantindo-lhe 
integração social para que possam (re)construir suas vidas em local que muitas vezes possui 
língua, cultura e hábitos completamente diversos daqueles de sua origem, razão pela qual a 
Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, no ano de 2016, a Declaração de Nova Iorque 
para Migrantes e Refugiados, quando da realização do Pacto Global para Migração Segura, 
Ordenada e Regular, que tem como principais objetivos a criação de princípios entre as 
nações para a cooperação internacional e compromissos a serem observados quando da 
recepção de povos migrantes.
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PREÂMBULO

Considerando 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,

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em 
que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 
viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do 
ser humano comum,

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, 
para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania 
e a opressão,

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de 
direitos do homem e da mulher e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla,

Considerando que os Países-Membros se comprometeram a promover, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser 
humano e a observância desses direitos e liberdades,

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso,

Agora portanto a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta 
Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição.
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como surgiu?

Contendo apenas 30 artigos, reafirma o conjunto dos direitos das revoluções 
burguesas (direitos de Liberdade, ou direitos civis e políticos) e os estende a uma 
série de sujeitos que anteriormente estavam deles excluídos (proíbe a escravidão, 
proclama os direitos das mulheres, defende os direitos dos estrangeiros, etc.); 
afirma também os direitos da tradição socialista (direitos de Igualdade, ou direitos 
econômicos e sociais) e do cristianismo social (direitos de solidariedade) e os 
estende aos direitos culturais.*

“A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS como o ideal 
comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que 
cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito 
a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição “

A Declaração foi fruto de uma negociação entre os 
dois grandes blocos geopolíticos do pós-guerra, o 
bloco socialista – que privilegiava os direitos 
econômicos e sociais – e o bloco capitalista – que 
defendia os direitos civis e políticos.

PROCLAMAÇÃO EM 10 DE DEZEMBRO DE 1948 – PELA ONU.

A DUDH RECEBE CONTRIBUIÇÕES DE TRÊS DÍSTICOS DOUTRINÁRIOS:
LIBERDADE, IGUALDADE E A FRATERNIDADE.
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Artigo 1

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 
razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo 3
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos 
serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante.

Artigo 6
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa 
perante a lei.

Artigo 7
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a  presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8
Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio 
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei.

Artigo 2

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 
2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
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Artigo 9

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 14

1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países. 
2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 15

1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade.

Artigo 10

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um 

tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer 

acusação criminal contra ele.

Artigo 11

1.Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a 

sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 

tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam 

delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que 

aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Artigo 12

Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da 

lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo 13

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 

Estado. 

2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar.
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Artigo 16

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade 
ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

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

Artigo 17

1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Artigo 18

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 
religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.

Artigo 19

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a 
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Artigo 20

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pací�ca. 

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

Artigo 21

1. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou 
por intermédio de representantes livremente escolhidos. 
2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; essa vontade será expressa 
em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto.
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Artigo 22

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização 

pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 

recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

Artigo 23

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe 

assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a 

que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de 

seus interesses.

Artigo 24

Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e a férias remuneradas periódicas.

Artigo 25

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família 

saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, 

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 

seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, 

nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo 26

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-pro�ssional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 

mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 

da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a 

seus �lhos.
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Artigo 27

1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 

de fruir as artes e de participar do progresso cientí�co e de seus benefícios. 

2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção cientí�ca literária ou artística da qual seja autor.

Artigo 28

Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 

liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

Artigo 29

1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às 

limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o �m de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 

exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente 

aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 30

Nenhuma disposição da presente Declaração poder ser interpretada como o reconhecimento 

a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar 

qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui 

estabelecidos.
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Um pouquinho da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos

A Declaração Universal tem mais um valor ético que jurídico, mas a partir dela a ONU criou 
vários outros documentos para a implementação dos princípios da Declaração: acordos, 
tratados, convenções, protocolos, resoluções e estatutos, cada um com um diferente valor 
jurídico.

Proclamada em plena vigência dos regimes coloniais

Incoerência de proclamar direitos universais existindo países sob tutela ou limitação de 
soberania 

Fruto de uma negociação entre os dois grandes blocos geopolíticos após-guerra 

BLOCO SOCIALISTA 
direitos econômicos e sociais 

BLOCO CAPITALISTA
direitos civis e políticos
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Violações de direitos humanos – denúncia a Comissão de Direitos Humanos da OAB/PB: 

c.direitoshumanos@oabpb.org.br 

Secretaria Estadual de Direitos Humanos da Paraíba: disque 123
DPE – PB https://defensoria.pb.def.br/contato.php
PROVITA – Programa de Proteção as Vitimas e Testemunhas Ameaçadas: email para 

denuncia: provita@sedh.pb.gov.br.  Telefone de contato: 83 99382- 8582

Seguem números de telefone e contatos importantes:

Disque 100: Disque Direitos Humanos. 

Disque 180: Central de Atendimento para a Mulher - Ministério da Justiça. 

Disque 181: Disque Denúncia.

Disque 190: Polícia Militar.

Disque 192: Ambulância Pública (SAMU) 

Disque 193: Corpo de Bombeiros.

Em caso de violação, 
a quem recorrer?
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Uma vez tendo conhecimento da gama existente de Direitos 
humanos e de que estes são inerentes à toda a humanidade – sem 
distinção, não basta ter uma consciência inerte ante tudo o que foi 
exposto. A efetivação dos Direitos Humanos evoca ação, sua busca e 
reconhecimento são frutos de muita luta e de um embate constante.

Não se luta por um direito que não se conhece, daí a importância da 
educação, da conscientização e do empoderamento no intuito de 
emancipação das minorias que ainda são oprimidas, estigmatizadas 
e marginalizadas.

A consagração dos Direitos Humanos não ocorreu por meio de 
doutrinas ou teorias, mas com o escopo das conquistas, revoluções e 
lutas dos movimentos sociais no decorrer da história, protagonizadas 
por diversas gerações de oprimidos e excluídos. Paulatinamente, 
proteções mínimas de níveis de igualdade foram sendo reivindicadas, 
democracia e condições de existências dignas como condição para 
viver em harmonia e coletividade. E esse movimento não cessou, 
faz-se mais urgente que nunca!

Por fim, esperamos que essa cartilha alcance todos aqueles que 
queiram aprender mais sobre seus próprios direitos e lutam pela 
garantia dos Direitos Humanos.

Hoje não se trata mais de declarar ou de afirmar os Diretos Humanos 
mas de incorpora-los na nossa prática de respeito ao outro e 
promoção de uma vida melhor para todos nós.
Coordenadores da Cartilha

Considerações finais



Seja a mudança que você 
quer ver no mundo.
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