
CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM 

DIREITOS 
HUMANOS – CE



ANTES



DEPOIS



O projeto Centro de Referência em Direitos 
Humanos Ceará é fruto de uma parceria entre 
Governo do Estado e Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República. Existem 
até o momento 40 Centros de Referência em 
Direitos Humanos em todo Brasil. 



Qual a atuação do CRDH/CE?



O projeto incial visava a unidade e transversalidade da 
Política Federal, Estadual e Municipal de Direitos Humanos 
que possui três frentes/eixos; Promoção, Difusão e Defesa 
de Direitos. Porém, devido a necessidade de ser instalado 
um equipamento referência na defesa dos Direitos 
Humanos, hoje o CRDH/CE atua no atendimento, 
acompanhamento e monitoramento das violações de 
direitos humanos em todo o estado do Ceará. Importante 
destacar o acompanhamento de denúncias encaminhadas 
pelas coordendorias especiais de políticas públicas, 
violência institucional, sistema sócio-educativo e conflito 
fundiário.



DEFESA

Fomenta a construção e o funcionamento da rede local de 
defesa de direitos humanos fundamentais com 
equipamentos já existentes, tanto da esfera estatal quanto 
da sociedade civil.
Realiza o acolhimento, encaminhamento, para chamada 
rede de proteção e o monitoramento da demanda 
apresentada. 
Recebe denúncias do Disque Direitos Humanos Fortaleza, 
Disque 100 (Nacional), das coordenadorias estaduais de 
políticas públicas (LGBT, Igualdade Racial, Mulheres, Idoso, 
Pessoa com deficiência…), conselho estadual de defesa dos 
direitos humanos, ouvidorias e demais órgãos do Estado.



DIRETRIZES

a)Articular ações de defesa de Direitos Humanos no Estado 
do Ceará;

b)Fortalecer a Rede de proteção e defesa dos direitos 
humanos de Direitos Humanos;

c)Participar dos conselhos, grupos, fóruns e comitês 
relacionados à defesa de Direitos Humanos;



OBJETIVOS

a)Acolher o cidadão e suas demandas espontâneas e/ou 

referenciadas pela rede;

b)Trabalhar a inclusão das Pessoas com Deficiência;

c) Promoção da Igualdade Racial;

d)Incentivar uma política intersetorial voltada para 

Juventude (Criança e do Adolescente);



e)Criar uma rede de agentes multiplicadores na 

defesa dos Direitos Humanos;

f) Articular a rede jurídico psicossocial local.



Fluxo interno de 
atendimento



a)Acolhimento: atendimento inicial, o técnico acolherá a 
demanda;
b)Articulação da Rede de Proteção e Encaminhamentos;
d)Identificação dos Casos de Violações de Direitos Humanos 
aliada ao acompanhamento semanal, caso necessário fazemos 
visitas de averiguação junto à rede de defesa;
e)Monitoramento: Registro no Livro de acompanhamento e 
estudo dos casos;
f)Livro de Ocorrências Diárias: Registro diário dos atendimentos 
realizados pelo CRDH;
g)Aplicação do Instrumental técnico-operativo.





Dados do Atendimento (por tipo de violações) 
CRDH/CE

2013
Violência contra a mulher – 01
Acesso à Justiça – 03
Cidadania – 08
Direito do Consumidor – 02



2014

Violência contra criança – 86
Violência contra a mulher – 36
Violência contra a pessoa idosa – 37
Violência contra pessoa com deficiência – 12
Bullying – 26
Violência Institucional – 10
Acesso à Justiça – 492
Violência contra populaçãp LGBT – 05
Assédio Moral – 25
Cidadania - 1.079
Direito do Consumidor – 56
Demais Violações – 07



2015

Violência contra criança – 50
Violência contra mulher – 04
Violência contra pessoa idosa – 54
Racismo – 02
Violência Institucional – 07
Acesso à Justiça – 156
Violência contra população LGBT – 01
Conflito Fundiário – 06
Cidadania – 281
Direito do Consumidor – 13



2016

Violência contra a criança – 44
Violência contra a mulher – 17
Violência contra o idoso(a) – 24
Violência contra pessoa com deficiência – 04
Racismo – 04
Bullying – 02
Violência Institucional – 68
Acesso à Justiça – 162
Violência contra população LGBT – 20
Cidadania – 158
Direito do Consumidor – 04
Conflito Fundiário – 16



2016

Violência contra a criança – 44
Violência contra a mulher – 17
Violência contra o idoso(a) – 24
Violência contra pessoa com deficiência – 04
Racismo – 04
Bullying – 02
Violência Institucional – 68
Acesso à Justiça – 162
Violência contra população LGBT – 20
Cidadania – 158
Direito do Consumidor – 04
Conflito Fundiário – 16



 Atendimentos: 
Segunda a Sexta: 8h às 17h
Endereço: Rua Dom Pedro II, 100, Parangaba 
Telefone(s): 3101-2998 
Blogspot: http://copdhce.blogspot.com.br/
Facebook: http: 

www.facebook.com/copdhce?fref=ts
Celular Institucional: (85) 989565349
E-mail: daniella.aguiar@gabgov.ce.gov.br

http://www.facebook.com/copdhce?fref=ts
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