
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (CDDF)

As publicações produzidas pela CDDF se subdividem quanto público-alvo, em informativos para
a sociedade e guias de atuação para membros. São eles:

Informativos para sociedade:

1) Tendências em Direitos Fundamentais - Possibilidades de Atuação do Ministério Público (2016)

2) Direito à informação: o papel do Ministério Público e a importância do controle social (2017)

3) Assédio moral e sexual - Previna-se (2016)

4) João Cidadão: um jeito simples de entender seus direitos (2016)

5) Todos juntos por um Brasil mais acessível: O MP e a pessoa com deficiência (2015)

6) Interdição Parcial e a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (2014)

7) Relatório do 1º Encontro do Ministério Público e os movimentos sociais (2013)

8) Relatório do 2º Encontro do Ministério Público e os movimentos sociais (2014)

9) Relatório do 3º Encontro do Ministério Público e os movimentos sociais (2015)

10) Relatório do 4º Encontro Ministério Público e movimentos sociais (2017)

Guias de atuação para membros do MP:

1) Manual de Negociação e Mediação Para Membros do Ministério Público - 2ª edição (2015)

2) Estado Laico e ensino religioso nas escolas públicas (2016)

3) O  Ministério  Público  e  a  igualdade  étnico-racial  na  educação:  contribuições  para  a
implementação da LDB alterada Lei 10.639/2003 (2016)

4) Defesa dos direitos das pessoas em situação de rua (2015)

5) O Ministério Público na Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (2016)

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/MIOLO_TENDENCIAS_EM_DIREITOS_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/manual-de-atuacao-funcional.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/Guia_Ministerial_CNMP_WEB_2015.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/LIVRO_Guia_Ministerial_Igualdade_racial_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/LIVRO_Guia_Ministerial_Igualdade_racial_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/roteiro_atuacao_ensino_religioso_nas_escolas_publicas.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/manual_mediacao_negociacao_membros_mp_2_edicao.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Relat%C3%B3rio_4%C2%BA_Encontro.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/completo_3_encontro_de_movimentos_sociais_CNMP_web_4.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/LIVRO_2%C2%BA_Encontro_de_Movimentoes_Sociaisl_CNMP_WEB_3.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Interdi%C3%A7%C3%A3o_Parcial_14.07_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/ACESSIBILIDADE_KM_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/CARTILHA_JOAO_CIDADAO_2016_WEB.pdf
file:///%5C%5CSPILLER%5CCNMPVOL%5CCNMP%5CCOMISSOES%5CCDDF%5C6.%20Comit%C3%AAs%20e%20acordos%20de%20coopera%C3%A7%C3%A3o%5CComit%C3%AA%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Direitos%20Humanos%5CAss%C3%A9dio%20moral%20e%20sexual%20-%20Previna-se
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/08-05_Guia_Direito_a_Informa%C3%A7%C3%A3o_Completo.pdf


6) PESSOA COM DEFICIÊNCIA:  Direito à acessibilidade,  ao atendimento prioritário,  ao concurso
público, à educação inclusiva, à saúde, à tomada de decisão apoiada e à curatela (2016)

7) Encerramento dos lixões e a inclusão social e produtiva das catadoras e catadores de materiais
recicláveis (2014)

8) Ministério Público: Em Defesa do Estado Laico – volumes 1 e 2 (2014)

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/ESTADO_LAICO_Volume_2__web.PDF
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/ESTADO_LAICO_volume_1_web.PDF
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Encontro_Catadores_v_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Encontro_Catadores_v_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/LIVRO_Roteiro_de_Atua%C3%A7%C3%A3o_do_Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_CNMP_.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/LIVRO_Roteiro_de_Atua%C3%A7%C3%A3o_do_Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_CNMP_.pdf

