
CRESS-PR participa da Plenária
 do Conselho Permanente dos 

Direitos Humanos do Paraná 

por Dara Rosa – CRESSPR/COPED

Com o tema “70 Anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos -  Cenário Pós-eleitoral 2018 no 
Brasil e no Paraná”, o COPED realizou uma plenária 
aberta, no dia 07 de dezembro, com a participação 
dos movimentos sociais, tendo como objetivos 
analisar avanços e retrocessos, reafirmar e recompor 
a agenda de lutas, na perspectiva da defesa 
intransigente dos direitos humanos, diante do novo 
cenário político estabelecido no país. 

Diversos atores sociais e sujeitos políticos 
compuseram a mesa de debates, trazendo 

importantes e profundas reflexões, para além da 
tradicional participação dos movimentos sociais e do 
controle social, indicando possibilidades de 
enfrentamento à realidade sombria que se nos 
apresenta na atual conjuntura. 

Representando o Ministério Público / CAOP de 
Direitos Humanos, esteve Dr. Olympio de Sá Sotto 
Maior Neto; pelo CRESS PR e Mestrado de Direitos 
Humanos da PUC/PR, Jucimeri Isolda Silveira; do 
Movimento Negro, ex-ouvidora externa da 
Defensoria Pública do Paraná e feminista, tivemos 
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Santa de Souza; pela Assembléia Legislativa do 
Paraná, representando a Comissão de Direitos 
Humanos daquela casa, compareceu o Deputado 
Estadual Tadeu Veneri e representando a ONG Terra 
de Direitos, Darci Frigo.

Jucimeri abriu o debate já indicando a necessidade 
de construir estratégias de fortalecimento, redes de 
solidariedade e proteção entre os movimentos 
sociais, na direção de atender aos indivíduos e 
coletivos que sofrem e sofrerão violências e 
violações de direitos humanos, tendo em vista o 
avanço do conservadorismo e do fascismo, que deve 
acirrar ainda mais a correlação de forças entre os 
setores da sociedade, fazendo aumentar os crimes de 
ódio contra as minorias (segmentos LGBT´S, 
juventudes, em especial negros/as, mulheres e 
movimentos sociais mais críticos e combativos). 
Coloca que o Estado não é neutro, que está em 
constante disputa, que é homogeneizado por 
projetos societários e que na atualidade há uma 
ruptura do pacto federativo, no sentido de que as 
possibilidades de pactuar interesses foram abolidas, 
tendo sido criado um ambiente de profunda 
destruição de direitos. Faz a reflexão de que há uma 
colonização do poder e do saber, o avanço das 
contrarreformas, a inviabilização dos sistemas 
públicos e o do acesso ao fundo público, com o 
congelamento dos gastos e a retirada de recursos 
para pagamento da dívida. Coloca o impacto disso, 
por exemplo, na assistência social, que ficará 
totalmente inviabilizada em 2019, quando sofrerá 
um corte de 50% de investimentos, reforça a 

necessidade de avançar numa perspectiva de direitos 
humanos decolonial, o que implica, necessariamente 
a visibilidade as condições concretas da efetivação 
dos direitos humanos e a forte atuação dos 
movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil.

A Santa de Souza aponta a questão etnicorracial, 
apresentando preocupações com o fundamentalismo 
religioso, a perseguição às religiões de matriz 
africana, a destruição e a perseguição aos 
candomblecistas, aos cultos e templos africanos; 
expressa também a questão dos direitos humanos 
violados de migrantes, refugiados e apátridas. Traz, 
também, a questão da pauta das mulheres e das 
mulheres negras, no que refere ao direito ao seu 
próprio corpo, direitos sexuais e reprodutivos, com 
foco no aborto. Expôs que a abolição da escravatura 
não promoveu inclusão do povo negro no Estado 
brasileiro e que isso trouxe as consequências até os 
dias atuais, manifestas no preconceito, na violência 
contra esta população e no ódio racial. Afirma a 
necessidade de desmistificar o pensamento dos 
conservadores para garantir nossos direitos, 
enfatizando também a importância de que todos os 
movimentos sociais devem se apropriar da luta de 
todos os povos. 

Frigo inicia sua fala apontando a necessidade de 
termos duas frentes de atuação, sendo uma ação 
institucional, enquanto conselho, outra a tarefa de 
ouvirmos as pessoas de forma regionalizada, nos 
territórios onde elas vivem e sofrem as violências e 



violações de direitos. Afirma que vivemos um estado 
de exceção dentro do estado de direitos, mas que 
estamos num patamar diferenciado do de 64/68; no 
seu entendimento, vivemos hoje a negação do pacto 
de 70 anos atrás, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que até bem pouco tempo, muitos 
de nós e a própria esquerda referia como sendo um 
pacto liberal. Pela análise de Frigo, o discurso de 
combate a corrupção a qualquer preço e de que os 
fins justificam os meios  gerou a seletividade penal e 
o estado de exceção e que agora o golpe se efetivou 
pela via eleitoral, que o 1948 nos apresentou um 
caminho civilizatório, um ideal comum a todos os 
povos e todas as nações, apresentando a necessidade 
dos estados adotarem medidas progressivas, o que 
está agora sendo contestado e negado pelo bloco 
político atual, inclusive, a possibilidade de dialogar 
sobre isso; o legado da declaração universal dos 
direitos humanos está na nossa constituição federal 
(art. 5º e 6º), porém a destruição dos direitos 
trabalhistas, previdenciários, das políticas públicas 
em geral com a emenda constitucional 95 que, 
segundo Frigo, é um dispositivo de violação em 
massa dos direitos humanos, que viola o dispositivo 
da progressividade, especialmente dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, posto que em um 
ano colocou um 1 milhão e 700 mil pessoas na 
extrema pobreza. Ele ainda expressa que a 
indivisibilidade, interdependência e integralidade 
dos direitos humanos estão em risco e que a negação 
dos direitos sociais e de manifestação fere até o que 
os liberais prometeram.

Tadeu Veneri faz uma breve análise do que 
representa o próximo governo no Paraná, que nada 
mais é do que a continuidade do governo Beto Richa 
e Cida Borghetti, sendo, portanto, uma mistura de 
ambos. Para ele essa mistura se dá nos aspectos 
político, social e empresarial, deixando claro que há 
muitos acordos que devem sustentar este próximo 
governo, evidenciando-se, assim, que “governo não é 
o governador”. Apresenta preocupações com a 
situação financeira atual e a questão da 
transparência das informações, pois o governo não 
tem atualizado o SIAF (Sistema Integrado de 
Finanças Públicas do Estado do PR), estando as 
dívidas estatais acumuladas, atrasadas e que isso 
terá repercussão muito grande no governo que vem. 
Coloca que o próximo governo possui uma base 

aliada bastante significativa e plural, e que isso vai 
representar a forma como serão compostos os 
maiores cargos de expressão do governo, como a 
questão ambiental – que já se prevê a terceirização 
dos parques estaduais – a questão da COPEL, a 
questão da educação, com previsão de Ensino à 
Distância no Ensino Fundamental, a questão da 
segurança, cujo nome deverá ser de um general. 
Coloca que precisamos buscar formas de criar e dar 
segurança para a população, através de nossa ação 
política e coletiva. 

Dr. Olympio traz, considerando o significado da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a 
disputa eleitoral era entre civilidade e barbárie e que 
estamos entre o Estado mínimo e o Estado nulo, que 
a eleição do presidente Bolsonaro representa um 
atraso civilizatório, sendo que o movimento “Ele 
Não” durante a campanha mostrava que a luta era 
por civilidade. Aponta a necessidade de fazermos um 
resgate da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de promovermos educação em direitos 
humanos, tendo em vista que há ainda muito 
desconhecimento por parte dos próprios operadores 
do direito sobre o que são os direitos humanos, já 
que este conteúdo não está nos currículos escolares. 
Posiciona contrário o projeto escola sem partido, 
apontando que o magistério precisa estar preparado 
para a incorporação do juízo crítico e, no 
entendimento dele, escola sem partido é escola sem 
realidade. Fala também da questão dos recursos 
financeiros da união, que são utilizados para o que 
não é interesse da população, como por exemplo, a 
dívida externa, que as pedaladas fiscais estão sendo 
utilizadas para pagar dívidas do agronegócio. Fala, 
ainda, sobre o artigo 204 e o direito à participação, 
que no atual cenário brasileiro, está sendo negado. 

Relato da Conselheira do COPED, representando 
o CRESSPR, Dara Rosa. Dara coordenou a 
plenária ampliada e destacou ações que estão 
sendo realizadas para fortalecer as políticas 
públicas e as lutas sociais no Paraná.


