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A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E OS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Primeira Parte  

 
Capítulo I — INTRODUÇÃO 

 
A proposta deste estudo é analisar o modo pelo qual o Direito brasileiro 

incorpora os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, 
bem como em que sentido esses instrumentos podem contribuir para o reforço 
do sistema de implementação de direitos no Brasil. 

O primeiro passo deste trabalho será, assim, investigar a dinâmica da 
relação entre a Constituição Federal de 1988 e os tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos. Atente-se que a Carta de 1988 situa-se como 
marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos 
humanos no Brasil. 

Buscar-se-á analisar o modo pelo qual a Constituição brasileira 
incorpora os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, 
atribuindo-lhes um status hierárquico diferenciado. Essa análise será 
complementada pelo estudo do impacto jurídico desses tratados internacionais 
de direitos humanos no Direito brasileiro.  

Este estudo permitirá compreender o discurso contemporâneo de 
direitos, a partir do processo de universalização dos direitos humanos, 
deflagrado no pós-guerra. Em face das atrocidades cometidas durante a 
Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional passou a reconhecer 
que a proteção dos direitos humanos constitui questão de legítimo interesse e 
preocupação internacional.  

Muitos dos direitos que hoje constam do ‘Direito Internacional dos 
Direitos Humanos’ emergiram apenas em 1945, quando, com as implicações 
do holocausto e de outras violações de direitos humanos cometidas pelo 
Nazismo, as nações do mundo decidiram que a promoção de direitos humanos 
e liberdades fundamentais deveria ser um dos principais propósitos da 
Organização das Nações Unidas. 

O reconhecimento de que os seres humanos têm direitos sob o plano 
internacional implica a noção de que a negação desses mesmos direitos 
impõe, como resposta, a responsabilização internacional do Estado violador. 
Emerge a necessidade de delinear limites à noção tradicional de soberania 
estatal, introduzindo formas de responsabilização do Estado. 

Os tratados internacionais voltados à proteção dos direitos humanos, ao 
mesmo tempo que afirmam a personalidade internacional do indivíduo e 
endossam a concepção universal dos direitos humanos, acarretam aos 
Estados que os ratificam obrigações no plano internacional. Com efeito, se, no 
exercício de sua soberania, os Estados aceitam as obrigações jurídicas 
decorrentes dos tratados de direitos humanos, passam então a se submeter à 
autoridade das instituições internacionais, no que se refere à tutela e 
fiscalização desses direitos em seu território. 
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Objetiva-se com este trabalho avaliar a dinâmica da interação entre o 
Direito brasileiro e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como os 
limites e as possibilidades de intervenção desse instrumental internacional no 
processo de redefinição e reconstrução do próprio conceito de cidadania no 
Brasil. 

 
Capítulo II — UM ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO — DELIMITANDO E 

SITUANDO O OBJETO DE ESTUDO 
 

a) Delimitando o objeto de estudo: a Constituição brasileira e o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos 

 
 
O objeto deste trabalho, como atenta sua introdução, é analisar o modo 

pelo qual a Constituição brasileira de 1988 se relaciona com o aparato 
internacional de proteção dos direitos humanos, a forma pela qual incorpora os 
tratados internacionais de direitos humanos e o status jurídico que ela lhes 
atribui. 

Adota-se aqui a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual 
eles são concebidos como unidade indivisível, interdependente e inter-
relacionada, na qual os valores da igualdade e liberdade se conjugam e se 
completam. 

Considerando ser a Constituição brasileira de 1988 o marco jurídico do 
processo de transição democrática, bem como da institucionalização de direitos 
humanos no País, este estudo busca responder a três questões centrais: 

 Qual o impacto do processo de democratização, deflagrado no Brasil a 
partir de 1985, sobre a posição do País perante a ordem internacional? 
 

1) O processo de democratização implicou a reinserção do Estado 
brasileiro no plano da arena internacional de proteção dos direitos 
humanos, estimulando a ratificação de instrumentos internacionais 
para esse fim? 

2) Como a Constituição brasileira de 1988 — marco jurídico do regime 
democrático — se relaciona com o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos? De que modo incorpora os instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos humanos, como os tratados adotados pelas 
Nações Unidas e pela Organização dos Estados Americanos? 

3) Qual o impacto jurídico e político do sistema internacional de 
proteção dos direitos humanos no âmbito da sistemática 
constitucional brasileira de proteção de direitos? Como esse 
instrumental internacional pode fortalecer o regime de proteção de 
direitos nacionalmente previstos e o próprio mecanismo de 
accountability, quando tais direitos são violados? 

 
b) Situando o objeto de estudo: os delineamentos do Direito 

Constitucional Internacional 
 

Como situar, então, este trabalho? Estaria ele no campo do Direito 
Constitucional ou no campo do Direito Internacional público? 
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O Direito Internacional dos Direitos Humanos, como este trabalho poderá 
demonstrar, apresenta um caráter específico e especial, que o distingue do 
Direito Internacional público em geral. O Direito Internacional dos Direitos 
Humanos objetiva garantir o exercício dos direitos da pessoa humana. Este 
trabalho não se atém ao estudo da relação entre a Constituição e os tratados 
internacionais em geral, mas sim ao estudo da relação entre a Constituição e 
os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, que integram o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

A interdisciplinaridade aponta para uma resultante: o chamado Direito 
Constitucional Internacional. Por Direito Constitucional Internacional 
subentende-se aquele ramo do Direito no qual se verifica a fusão e a interação 
entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional, interação que assume 
um caráter especial quando esses dois campos do Direito buscam resguardar 
um mesmo valor — o valor da primazia da pessoa humana —, concorrendo na 
mesma direção e sentido. 
 Vale dizer, este trabalho se concentra no modo como as duas ordens 
(nacional e internacional) se conjugam para reafirmar o valor da dignidade 
humana. 

 
c) Justificativas para a opção metodológica 

 
Se a proposta deste livro é analisar a relação entre dois termos — a 

Constituição brasileira de 1988 e o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
—, opta-se preliminarmente por avaliar, à luz do processo de democratização 
brasileira, os avanços introduzidos pela Carta de 1988 no que se refere à 
institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Tal panorama 
permitirá o exame do modo pelo qual a Constituição de 1988 interage com os 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, e permitirá a 
análise do impacto jurídico desses instrumentos internacionais no direito 
brasileiro. 

Nesse sentido, a segunda parte do trabalho é dedicada ao exame da 
estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos direitos 
humanos, a partir do estudo dos precedentes históricos do processo de 
internacionalização e universalização de tais direitos. 

O exame do aparato internacional de proteção dos direitos humanos 
introduzirá elementos fundamentais para que se desenvolva a análise acerca 
da posição do Estado brasileiro perante os tratados internacionais de direitos 
humanos. Por fim, nas conclusões será desenvolvida uma avaliação crítica 
sobre o Direito Internacional dos Direitos Humanos e a redefinição da cidadania 
no Brasil. 

 
Capítulo III — A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E O PROCESSO 
DE DEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL — A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 

A proposta deste capítulo é avaliar o modo pelo qual a atual Constituição 
brasileira disciplina a temática dos direitos e garantias fundamentais. A Carta 
de 1988 demarca, no âmbito jurídico, o processo de democratização do Estado 
brasileiro, ao consolidar a ruptura com o regime autoritário militar, instalado em 
1964. Como ponto de partida, elege-se a análise do processo de 
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democratização no Brasil como importante contexto no qual emerge a Carta de 
1988. 

 
a) O processo de democratização no Brasil e a Constituição 

brasileira de 1988 
 

Após o longo período de vinte e um anos de regime militar ditatorial que 
perdurou de 1964 a 1985 no País, deflagrou-se o processo de democratização 
no Brasil. As  forças de oposição da sociedade civil se beneficiaram do 
processo de abertura, fortalecendo-se mediante formas de organização, 
mobilização e articulação, que permitiram importantes conquistas sociais e 
políticas. 

Tal processo culminou, juridicamente, na promulgação de uma nova 
ordem constitucional — nascia assim a Constituição de outubro de 1988.  A 
partir dela, os direitos humanos ganham relevo extraordinário, situando-se a 
Carta de 1988 como o documento mais abrangente e pormenorizado sobre os 
direitos humanos jamais adotado no Brasil. Como atenta José Afonso da Silva: 
“É a Constituição cidadã, na expressão de Ulysses Guimarães, Presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla 
participação popular em sua elaboração e especialmente porque se volta 
decididamente para a plena realização da cidadania”. 

Como observa Antônio Augusto Cançado Trindade, essas 
transformações têm gerado um novo constitucionalismo, bem como uma 
abertura à internacionalização da proteção dos direitos humanos. 

 
b) A Constituição brasileira de 1988 e a institucionalização dos 

direitos e garantias fundamentais  
 
Cabe considerar que a Carta de 1988, como marco jurídico da transição 

ao regime democrático, alargou significativamente o campo dos direitos e 
garantias fundamentais, colocando-se entre as Constituições mais avançadas 
do mundo no que diz respeito à matéria. 

Desde o seu preâmbulo, a Carta de 1988 projeta a construção de um 
Estado Democrático de Direito, “destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos (...)”. 

Dentre os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito 
brasileiro, destacam-se a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II 
e III).   Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como 
unidade e como sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se 
afirmar que a Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana como valor 
essencial, que lhe dá unidade de sentido. 

Intenta-se a reaproximação da ética e do direito, e, neste esforço, surge 
a força normativa dos princípios, especialmente do princípio da dignidade 
humana. Consagra-se, assim, a dignidade humana como verdadeiro 
superprincípio, a orientar tanto o Direito Internacional como o Direito interno.  

A dignidade humana simboliza, desse modo, verdadeiro superprincípio 
constitucional, a norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, 
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nas esferas local e global, dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e 
sentido. 

Constata-se, assim, uma nova topografia constitucional: o Texto de 
1988, em seus primeiros capítulos, apresenta avançada Carta de direitos e 
garantias, elevando-os, inclusive, a cláusula pétrea, o que, mais uma vez, 
revela a vontade constitucional de priorizar os direitos e as garantias 
fundamentais. Há, assim, um Direito brasileiro pré e pós-88 no campo dos 
direitos humanos. 

O Texto de 1988 ainda inova ao alargar a dimensão dos direitos e 
garantias, incluindo no catálogo de direitos fundamentais não apenas os 
direitos civis e políticos, mas também os sociais (ver Capítulo II do Título II da 
Carta de 1988). Trata-se da primeira Constituição brasileira a inserir na 
declaração de direitos os direitos sociais.  Não há direitos fundamentais sem 
que os direitos sociais sejam respeitados. 

Nessa ótica, a Carta de 1988 acolhe o princípio da indivisibilidade e 
interdependência dos direitos humanos, pelo qual o valor da liberdade se 
conjuga com o valor da igualdade, não havendo como divorciar os direitos de 
liberdade dos direitos de igualdade.  

Acrescente-se que a Constituição de 1988 prevê, além dos direitos 
individuais, os direitos coletivos e difusos — aqueles pertinentes a determinada 
classe ou categoria social e estes pertinentes a todos e a cada um. No intuito 
de reforçar a imperatividade das normas que traduzem direitos e garantias 
fundamentais, a Constituição de 1988 institui o princípio da aplicabilidade 
imediata dessas normas, nos termos do art. 5º, § 1º. 

Vale dizer, cabe aos Poderes Públicos conferir eficácia máxima e 
imediata a todo e qualquer preceito definidor de direito e garantia fundamental. 
Objetiva tornar tais direitos prerrogativas diretamente aplicáveis pelos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário. 

 
c) Os princípios constitucionais a reger o Brasil nas relações 

internacionais 
 

A Carta de 1988 é a primeira Constituição brasileira a elencar o princípio 
da prevalência dos direitos humanos, como princípio fundamental a reger o 
Estado nas relações internacionais. Trata-se da primeira Constituição brasileira 
a consagrar um universo de princípios para guiar o Brasil no cenário 
internacional, fixando valores a orientar a agenda internacional do Brasil.  

Fica determinado que o Brasil se rege, nas suas relações internacionais, 
pelos seguintes princípios: independência nacional (inciso I), prevalência dos 
direitos humanos (inciso II), autodeterminação dos povos (inciso III), não 
intervenção (inciso IV), igualdade entre os Estados (inciso V), defesa da paz 
(inciso VI), solução pacífica dos conflitos (inciso VII), repúdio ao terrorismo e ao 
racismo (inciso VIII), cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade (inciso IX) e concessão de asilo político (inciso X). O art. 4º da 
Constituição simboliza a reinserção do Brasil na arena internacional. 

A prevalência dos direitos humanos, como princípio a reger o Brasil no 
âmbito internacional, não implica apenas o engajamento do País no processo 
de elaboração de normas vinculadas ao Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, mas sim a busca da plena integração de tais regras na ordem 
jurídica interna brasileira. Implica, ademais, o compromisso de adotar uma 
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posição política contrária aos Estados em que os direitos humanos sejam 
gravemente desrespeitados. 

A soberania do Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo 
como parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se 
com a concepção tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o 
processo de sua flexibilização e relativização, em prol da proteção dos direitos 
humanos. 

Cabe ainda considerar que o princípio da prevalência dos direitos 
humanos contribuiu substantivamente para o sucesso da ratificação, pelo 
Estado brasileiro, de instrumentos internacionais de proteção dos direitos 
humanos.  

Para o estudo das relações entre a Constituição de 1988 e o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, também de extrema relevância é o 
alcance da previsão do art. 5º, § 2º, da Carta de 1988, ao determinar que os 
direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes 
dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Esse dispositivo, que 
será examinado a seguir, tece a interação entre a ordem jurídica interna e a 
ordem jurídica internacional dos direitos humanos. 
 
Capítulo IV — A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E OS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

a) Breves considerações sobre os tratados internacionais  
 
Tratados internacionais, enquanto acordos internacionais juridicamente 

obrigatórios e vinculantes (pacta sunt servanda), constituem hoje a principal 
fonte de obrigação do Direito Internacional. Tal como no âmbito interno, em 
virtude do movimento do Pós-Positivismo, os princípios gerais de direito 
passam a ganhar cada vez maior relevância como fonte do Direito Internacional 
na ordem contemporânea. 

“O termo ‘tratado’ é geralmente usado para se referir aos acordos 
obrigatórios celebrados entre sujeitos de Direito Internacional, que são 
regulados pelo Direito Internacional. Além do termo ‘tratado’, diversas outras 
denominações são usadas para se referir aos acordos internacionais. As mais 
comuns são Convenção, Pacto, Protocolo, Carta, Convênio, como também 
Tratado ou Acordo Internacional. Alguns termos são usados para denotar 
solenidade (por exemplo, Pacto ou Carta) ou a natureza suplementar do acordo 
(Protocolo)”. 

A necessidade de disciplinar e regular o processo de formação dos tratados 
internacionais resultou na elaboração da Convenção de Viena, concluída em 
1969, que teve por finalidade servir como a Lei dos Tratados.  “Para os fins da 
Convenção, o termo ‘tratado’ significa um acordo internacional concluído entre 
Estados, na forma escrita e regulado pelo Direito Internacional.  

Se assim é, a primeira regra a ser fixada é a de que os tratados 
internacionais só se aplicam aos Estados-partes, ou seja, aos Estados que 
expressamente consentiram em sua adoção. Como dispõe a Convenção de 
Viena: “Todo tratado em vigor é obrigatório em relação às partes e deve ser 
cumprido por elas de boa-fé”.  

“Uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno como 
justificativa para o não cumprimento do tratado”. Consagra-se, assim, o 
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princípio da boa-fé, pelo qual cabe ao Estado conferir plena observância ao 
tratado de que é parte, na medida em que, no livre exercício de sua soberania, 
o Estado contraiu obrigações jurídicas no plano internacional.  

 Apenas pela via do consenso podem os tratados criar obrigações legais, 
uma vez que Estados soberanos, ao aceitá-los, comprometem-se a respeitá-
los. Em geral, os tratados permitem sejam formuladas reservas, o que pode 
contribuir para a adesão de maior número de Estados. Nos termos da 
Convenção de Viena, as reservas constituem “uma declaração unilateral feita 
pelo Estado, quando da assinatura, ratificação, acessão, adesão ou aprovação 
de um tratado, com o propósito de excluir ou modificar o efeito jurídico de 
certas previsões do tratado, quando de sua aplicação naquele Estado”. 
Entretanto, são inadmissíveis as reservas que se mostrem incompatíveis com o 
objeto e propósito do tratado, nos termos do art. 19 da Convenção. 

 
b) O processo de formação dos tratados internacionais 

 
A sistemática concernente ao exercício do poder de celebrar tratados é 

deixada a critério de cada Estado. Em geral, o processo de formação dos 
tratados tem início com os atos de negociação, conclusão e assinatura do 
tratado, que são da competência do órgão do Poder Executivo. A assinatura do 
tratado, por si só, traduz um aceite precário e provisório, não irradiando efeitos 
jurídicos vinculantes. 

Após a assinatura do tratado pelo Poder Executivo, o segundo passo é a 
sua apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo. Há o seu ato de ratificação 
pelo Poder Executivo. A ratificação significa a subseqüente confirmação formal 
por um Estado de que está obrigado ao tratado. Significa, pois, o aceite 
definitivo, pelo qual o Estado se obriga pelo tratado no plano internacional. A 
ratificação é ato jurídico que irradia necessariamente efeitos no plano 
internacional. 

Não obstante a assinatura pelo órgão do Poder Executivo, a efetividade do 
tratado fica, via de regra, condicionada à sua aprovação pelo órgão legislativo e 
posterior ratificação pela autoridade do órgão executivo — matéria disciplinada 
pelo Direito interno. Entre a assinatura e a ratificação, o Estado está sob a 
obrigação de obstar atos que violem os objetivos ou os propósitos do tratado. 

Como etapa final, o instrumento de ratificação há de ser depositado em um 
órgão que assuma a custódia do instrumento — por exemplo, na hipótese de 
um tratado das Nações Unidas, o instrumento de ratificação deve ser 
depositado na própria ONU; se o instrumento for do âmbito regional 
interamericano, deve ser depositado na OEA. 

A Constituição de 1988, em seu art. 84, VIII, determina que é da 
competência privativa do Presidente da República celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
Por sua vez, o art. 49, I, da mesma Carta prevê ser da competência exclusiva 
do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais. Ocorre, portanto, a colaboração  entre Executivo e 
Legislativo na conclusão de tratados internacionais.  

Logo, os tratados internacionais demandam, para seu aperfeiçoamento, um 
ato complexo no qual se integram a vontade do Presidente da República, que 
os celebra, e a do Congresso Nacional, que os aprova, mediante decreto 
legislativo.  Assim, celebrado por representante do Poder Executivo, aprovado 
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pelo Congresso Nacional e, por fim, ratificado pelo Presidente da República, 
passa o tratado a produzir efeitos jurídicos. 
 

c) A hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos 
 

A Carta de 1988 consagra de forma inédita, ao fim da extensa Declaração 
de Direitos por ela prevista, que os direitos e garantias expressos na 
Constituição “não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte” (art. 5º, § 2º). 

Ora, ao prescrever que “os direitos e garantias expressos na Constituição 
não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais”, a 
contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no catálogo de direitos 
constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 
internacionais em que o Brasil seja parte. 

Ao efetuar a incorporação, a Carta atribui aos direitos internacionais uma 
natureza especial e diferenciada, qual seja, a natureza de norma constitucional. 
Os direitos enunciados nos tratados de direitos humanos de que o Brasil é 
parte integram, portanto, o elenco dos direitos constitucionalmente 
consagrados. Nesse raciocínio, a abertura à normação internacional passa a 
ser elemento caracterizador da ordem constitucional contemporânea. 

Propõe-se, nesse sentido, uma nova classificação dos direitos previstos 
pela Constituição. Por ela, os direitos seriam organizados em três grupos 
distintos: a) o dos direitos expressos na Constituição (por exemplo, os direitos 
elencados pelo Texto nos incisos I a LXXVII do art. 5º); b) o dos direitos 
expressos em tratados internacionais de que o Brasil seja parte; e, finalmente, 
c) o dos direitos implícitos (direitos que estão subentendidos nas regras de 
garantias, bem como os decorrentes do regime e dos princípios adotados pela 
Constituição). 

A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em tratados 
internacionais de que o Brasil é parte, conferindo-lhes natureza de norma 
constitucional. Tal interpretação é consonante com o princípio da máxima 
efetividade das normas constitucionais. Na lição de Konrad Hesse: “a 
interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da 
força normativa da Constituição”. 

Enquanto os demais tratados internacionais têm força hierárquica 
infraconstitucional, os direitos enunciados em tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos apresentam valor de norma constitucional. 
Sustenta-se, assim, que os tratados tradicionais têm hierarquia 
infraconstitucional, mas supralegal. 

Desde 1977 o Supremo Tribunal Federal, com base nesse raciocínio, 
acolhe o sistema que equipara juridicamente o tratado internacional à lei 
federal. Este trabalho, no entanto, defende posição diversa. Acredita-se, ao 
revés, que conferir hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos, 
com a observância do princípio da prevalência da norma mais favorável, é 
interpretação que se situa em absoluta consonância com a ordem 
constitucional de 1988, bem como com sua racionalidade e principiologia. 

“Para a doutrina dominante, todas essas normas (Carta das Nações Unidas, 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, Pactos Internacionais aprovados 
pelas Nações Unidas) e todos esses princípios fazem hoje parte do jus cogens 
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internacional, que constitui Direito imperativo para os Estados”. Tendo em vista 
que os direitos humanos mais essenciais são considerados parte do jus 
cogens, é razoável admitir a hierarquia especial e privilegiada dos tratados 
internacionais de direitos humanos em relação aos demais tratados 
tradicionais.  

Enquanto os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos — 
por força do art. 5º, § 2º — apresentam hierarquia constitucional, os demais 
tratados internacionais apresentam hierarquia infraconstitucional. Acrescente-
se que, além da concepção que confere aos tratados de direitos humanos 
natureza constitucional (concepção defendida por este trabalho) e da 
concepção, que, ao revés, confere aos tratados status paritário ao da lei federal 
(posição majoritária do STF), destacam-se outras duas correntes doutrinárias. 

Em síntese, há quatro correntes acerca da hierarquia dos tratados de 
proteção dos direitos humanos, que sustentam: a) a hierarquia 
supraconstitucional de tais tratados; b) a hierarquia constitucional; c) a 
hierarquia infraconstitucional, mas supralegal; e d) a paridade hierárquica entre 
tratado e lei federal. 

A Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, introduziu o § 
3º no art. 5º, dispondo: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas à Constituição”. 

A respeito do impacto do art. 5º, § 3º, destaca-se decisão do Superior 
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 18.799, tendo como relator 
o Ministro José Delgado, em maio de 2006: “(...) o § 3º do art. 5º da CF/88, 
acrescido pela EC n. 45, é taxativo ao enunciar que ‘os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais’. 

O Pacto de São José da Costa Rica foi resgatado pela nova disposição (§ 
3º do art. 5º), a qual possui eficácia retroativa. A tramitação de lei ordinária 
conferida à aprovação da mencionada Convenção (...) não constituirá óbice 
formal de relevância superior ao conteúdo material do novo direito aclamado, 
não impedindo a sua retroatividade, por se tratar de acordo internacional 
pertinente a direitos humanos”. 

Este trabalho, contudo, insiste na tese de que o novo dispositivo do art. 5º, § 
3º, vem a reconhecer de modo explícito a natureza materialmente 
constitucional dos tratados de direitos humanos, reforçando, desse modo, a 
existência de um regime jurídico misto, que distingue os tratados de direitos 
humanos dos tratados tradicionais de cunho comercial. Isto é, ainda que 
fossem aprovados pelo elevado quorum de três quintos dos votos dos 
membros de cada Casa do Congresso Nacional, os tratados comerciais não 
passariam a ter status formal de norma constitucional tão somente pelo 
procedimento de sua aprovação. 

Ao se admitir a natureza constitucional de todos os tratados de direitos 
humanos, há que ressaltar que os direitos constantes nos tratados 
internacionais, como os demais direitos e garantias individuais consagrados 
pela Constituição, constituem cláusula pétrea e não podem ser abolidos por 
meio de emenda à Constituição, nos termos do art. 60, § 4º. Atente-se que as 
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cláusulas pétreas resguardam o núcleo material da Constituição, que compõe 
os valores fundamentais da ordem constitucional. 

Nesse sentido, os valores da separação dos Poderes e da federação — 
valores que asseguram a descentralização orgânica e espacial do poder 
político —, o valor do voto direto, universal e periódico e dos direitos e 
garantias individuais — valores que asseguram o princípio democrático —, 
compõem a tônica do constitucionalismo inaugurado com a transição 
democrática. Os direitos enunciados em tratados internacionais em que o Brasil 
seja parte ficam resguardados pela cláusula pétrea “direitos e garantias 
individuais”, prevista no art. 60, § 4º, IV, da Carta. 

Diversamente dos tratados materialmente constitucionais, os tratados 
material e formalmente constitucionais não podem ser objeto de denúncia. Isto 
porque os direitos neles enunciados receberam assento no Texto 
Constitucional, não apenas pela matéria que veiculam, mas pelo grau de 
legitimidade popular contemplado pelo especial e dificultoso processo de sua 
aprovação, concernente à maioria de três quintos dos votos dos membros, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação. Ora, se tais 
direitos internacionais passaram a compor o quadro constitucional, não só no 
campo material, mas também no formal, não há como admitir que um ato 
isolado e solitário do Poder Executivo subtraia tais direitos do patrimônio 
popular — ainda que a possibilidade de denúncia esteja prevista nos próprios 
tratados de direitos humanos ratificados, como já apontado. 

Logo, é neste contexto — marcado pela tendência de Constituições latino-
americanas recentes a conceder tratamento especial ou diferenciado aos 
direitos e garantias internacionalmente consagrados — que se insere a 
inovação do art. 5º, § 2º, da Carta brasileira. Ao estatuir que os direitos e 
garantias nela expressos não excluem outros, decorrentes dos tratados 
internacionais em que o Brasil seja parte, a Constituição de 1988 passa a 
incorporar os direitos enunciados nos tratados de direitos humanos ao universo 
dos direitos constitucionalmente consagrados. 

 
d) A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos 

 
No capítulo anterior, apontou-se para o inédito princípio da aplicabilidade 

imediata dos direitos e garantias fundamentais, assegurado pelo art. 5º, § 1º, 
da Constituição de 1988. Ora, se as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais demandam aplicação imediata e se, por sua vez, os tratados 
internacionais de direitos humanos têm por objeto justamente a definição de 
direitos e garantias, conclui-se que tais normas merecem aplicação imediata. 

Não será mais possível a sustentação da tese segundo a qual, com a 
ratificação, os tratados obrigam diretamente aos Estados, mas não geram 
direitos subjetivos para os particulares, enquanto não advém a referida 
intermediação legislativa. Vale dizer, torna-se possível a invocação imediata de 
tratados e convenções de direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário, 
sem a necessidade de edição de ato com força de lei, voltado à outorga de 
vigência interna aos acordos internacionais. 

Ao diferenciar as concepções monista e dualista, afirma Rebecca M. M. 
Wallace: “Os monistas concebem o Direito como uma unidade e 
consequentemente, as normas internacionais e internas, como parte integrante 
do mesmo ordenamento. Na hipótese de conflito entre a norma internacional e 
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a norma nacional, a maior parte dos monistas entende que o Direito 
Internacional deve, inquestionavelmente, prevalecer. Os dualistas concebem o 
Direito Interno e o Direito Internacional como ordens independentes entre si. Os 
dois sistemas, sob esta ótica, regulam diferentes matérias.  

Diante dessas duas sistemáticas diversas, conclui-se que o Direito brasileiro 
faz opção por um sistema misto, no qual, aos tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos — por força do art. 5º, § 1º —, aplica-se a 
sistemática de incorporação automática, enquanto aos demais tratados 
internacionais se aplica a sistemática de incorporação legislativa, na medida 
em que se tem exigido a intermediação de um ato normativo para tornar o 
tratado obrigatório na ordem interna. Com efeito, salvo na hipótese de tratados 
de direitos humanos, no Texto Constitucional não há dispositivo constitucional 
que enfrente a questão da relação entre o Direito Internacional e o interno. Isto 
é, não há menção expressa a qualquer das correntes, seja à monista, seja à 
dualista. Por isso, a doutrina predominante tem entendido que, em face do 
silêncio constitucional, o Brasil adota a corrente dualista, pela qual há duas 
ordens jurídicas diversas (a ordem interna e a ordem internacional). 

Embora seja essa a doutrina predominante, este trabalho sustenta que tal 
interpretação não se aplica aos tratados de direitos humanos, que, por força do 
art. 5º, § 1º, têm aplicação imediata.  

Eis o sistema misto propugnado pela Constituição brasileira de 1988, que 
combina regimes jurídicos diversos — um aplicável aos tratados internacionais 
de proteção dos direitos humanos e o outro aos tratados em geral. Enquanto os 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos apresentam status 
constitucional e aplicação imediata (por força do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Carta de 
1988), os tratados tradicionais apresentam status infraconstitucional e 
aplicação não imediata (por força do art. 102, III, b, da Carta de 1988 e da 
inexistência de dispositivo constitucional que lhes assegure aplicação 
imediata). 

 
e) O impacto jurídico dos tratados internacionais de direitos humanos 

no Direito interno brasileiro 
 

Em relação ao impacto jurídico dos tratados internacionais de direitos 
humanos no direito brasileiro, e considerando a hierarquia constitucional 
desses tratados, três hipóteses poderão ocorrer. O direito enunciado no tratado 
internacional poderá: a) coincidir com o direito assegurado pela Constituição 
(neste caso a Constituição reproduz preceitos do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos); b) integrar, complementar e ampliar o universo de direitos 
constitucionalmente previstos; ou c) contrariar preceito do Direito interno. 

A reprodução de disposições de tratados internacionais de direitos humanos 
na ordem jurídica brasileira não apenas reflete o fato de o legislador nacional 
buscar orientação e inspiração nesse instrumental, mas ainda revela a 
preocupação do legislador em equacionar o Direito interno, de modo a ajustá-
lo, com harmonia e consonância, às obrigações internacionalmente assumidas 
pelo Estado brasileiro. Nesse caso, os tratados internacionais de direitos 
humanos estarão a reforçar o valor jurídico de direitos constitucionalmente 
assegurados, de forma que eventual violação do direito importará em 
responsabilização não apenas nacional, mas também internacional. 
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Um segundo impacto jurídico decorrente da incorporação do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos pelo Direito interno resulta no alargamento 
do universo de direitos nacionalmente garantidos. Com efeito, os tratados 
internacionais de direitos humanos reforçam a Carta de direitos prevista 
constitucionalmente, inovando-a, integrando-a e completando-a com a inclusão 
de novos direitos. 

Desse modo, percebe-se como o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos inova, estende e amplia o universo dos direitos constitucionalmente 
assegurados.  O Direito Internacional dos Direitos Humanos ainda permite, em 
determinadas hipóteses, o preenchimento de lacunas apresentadas pelo Direito 
brasileiro.  

Em síntese, o Direito Internacional dos Direitos Humanos pode reforçar a 
imperatividade de direitos constitucionalmente garantidos — quando os 
instrumentos internacionais complementam dispositivos nacionais, ou quando 
estes reproduzem preceitos enunciados da ordem internacional — ou ainda 
estender o elenco dos direitos constitucionalmente garantidos — quando os 
instrumentos internacionais adicionam direitos não previstos pela ordem 
jurídica interna. Contudo, ainda se faz possível uma terceira hipótese no campo 
jurídico: eventual conflito entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o 
Direito interno. Esta terceira hipótese é a que encerra maior problemática, 
suscitando a seguinte indagação: como solucionar eventual conflito entre a 
Constituição e determinado tratado internacional de proteção dos direitos 
humanos? 

E o critério a ser adotado se orienta pela escolha da norma mais favorável à 
vítima. Vale dizer, prevalece a norma mais benéfica ao indivíduo, titular do 
direito. Em outras palavras, a primazia é da norma que melhor proteja, em cada 
caso, os direitos da pessoa humana. Ressalte-se que o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos apenas vem aprimorar e fortalecer o grau de proteção 
dos direitos consagrados no plano normativo interno. 

Em síntese, estas considerações têm o fito de revelar quão intenso é o 
impacto jurídico do Direito Internacional dos Direitos Humanos no ordenamento 
interno. Considerando a natureza constitucional dos direitos enunciados nos 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, três hipóteses 
poderão ocorrer. O direito enunciado no tratado internacional poderá: a) 
reproduzir direito assegurado pela Constituição; b) inovar o universo de direitos 
constitucionalmente previstos; e c) contrariar preceito constitucional. 

 Na primeira hipótese, os tratados internacionais de direitos humanos 
estarão a reforçar o valor jurídico de direitos constitucionalmente assegurados. 
Na segunda, esses tratados estarão a ampliar e estender o elenco dos direitos 
constitucionais, complementando e integrando a declaração constitucional de 
direitos. Por fim, quanto à terceira hipótese, prevalecerá a norma mais 
favorável à proteção da vítima. Vale dizer, os tratados internacionais de direitos 
humanos inovam significativamente o universo dos direitos nacionalmente 
consagrados — ora reforçando sua imperatividade jurídica, ora adicionando 
novos direitos, ora suspendendo preceitos que sejam menos favoráveis à 
proteção dos direitos humanos. 

 
Segunda Parte – Capítulo V  

 
O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 



14 
 

 
Capítulo V — PRECEDENTES HISTÓRICOS DO PROCESSO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Se na primeira parte deste trabalho o objetivo foi permitir a compreensão 
do modo pelo qual a Constituição brasileira de 1988 se relaciona com os 
tratados internacionais dos direitos humanos, nesta segunda parte se propõe 
um estudo aprofundado do sistema internacional de proteção dos direitos 
humanos, tanto no âmbito global como no regional. 
 

a) Primeiros precedentes do processo de internacionalização dos 
direitos humanos — o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a 
Organização Internacional do Trabalho 

 
Defende este estudo a historicidade dos direitos humanos, na medida em 

que estes não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em 
constante processo de construção e reconstrução. Enquanto reivindicações 
morais, os direitos humanos são fruto de um espaço simbólico de luta e ação 
social, na busca por dignidade humana, o que compõe um construído 
axiológico emancipatório. 

Se na ordem contemporânea o tema da proteção dos direitos humanos 
surge como questão central, indaga-se: quais os precedentes históricos da 
moderna sistemática de proteção internacional desses direitos? 

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do 
Trabalho situam-se como os primeiros marcos do processo de 
internacionalização dos direitos humanos. Como se verá, para que os direitos 
humanos se internacionalizassem, foi necessário redefinir o âmbito e o alcance 
do tradicional conceito de soberania estatal, a fim de permitir o advento dos 
direitos humanos como questão de legítimo interesse internacional. Foi ainda 
necessário redefinir o status do indivíduo no cenário internacional, para que se 
tornasse verdadeiro sujeito de Direito Internacional. 

Na definição de Thomas Buergenthal, o Direito Humanitário constitui o 
componente de direitos humanos da lei da guerra (the human rights component 
of the law of war). É o Direito que se aplica na hipótese de guerra, no intuito de 
fixar limites à atuação do Estado e assegurar a observância de direitos 
fundamentais. A proteção humanitária se destina, em caso de guerra, a 
militares postos fora de combate (feridos, doentes, náufragos, prisioneiros) e a 
populações civis. 

A Liga das Nações, por sua vez, veio a reforçar essa mesma concepção, 
apontando para a necessidade de relativizar a soberania dos Estados. Criada 
após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações tinha como finalidade 
promover a cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões 
externas contra a integridade territorial e a independência política dos seus 
membros. A Convenção da Liga das Nações, de 1920, continha previsões 
genéricas relativas aos direitos humanos, destacando-se as voltadas ao 
mandate system of the League, ao sistema das minorias e aos parâmetros 
internacionais do direito ao trabalho — pelo qual os Estados se comprometiam 
a assegurar condições justas e dignas de trabalho para homens, mulheres e 
crianças. Esses dispositivos representavam um limite à concepção de 
soberania estatal absoluta, na medida em que a Convenção da Liga 
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estabelecia sanções econômicas e militares a serem impostas pela 
comunidade internacional contra os Estados que violassem suas obrigações.  

Ao lado do Direito Humanitário e da Liga das Nações, a Organização 
Internacional do Trabalho (International Labour Office, agora denominada 
International Labour Organization) também contribuiu para o processo de 
internacionalização dos direitos humanos. Criada após a Primeira Guerra 
Mundial, a Organização Internacional do Trabalho tinha por finalidade promover 
padrões internacionais de condições de trabalho e bem-estar. Sessenta anos 
após a sua criação, a Organização já contava com mais de uma centena de 
Convenções internacionais promulgadas, às quais Estados-partes passavam a 
aderir, comprometendo-se a assegurar um padrão justo e digno nas condições 
de trabalho.  

Apresentado o breve perfil da Organização Internacional do Trabalho, da 
Liga das Nações e do Direito Humanitário, pode-se concluir que tais institutos, 
cada qual ao seu modo, contribuíram para o processo de internacionalização 
dos direitos humanos. Seja ao assegurar parâmetros globais mínimos para as 
condições de trabalho no plano mundial, seja ao fixar como objetivos 
internacionais a manutenção da paz e segurança internacional, seja ainda ao 
proteger direitos fundamentais em situações de conflito armado, tais institutos 
se assemelham na medida em que projetam o tema dos direitos humanos na 
ordem internacional. 

Vale dizer, o advento da Organização Internacional do Trabalho, da Liga 
das Nações e do Direito Humanitário registra o fim de uma época em que o 
Direito Internacional era, salvo raras exceções, confinado a regular relações 
entre Estados, no âmbito estritamente governamental. 

 
b) A internacionalização dos direitos humanos — o pós-guerra 

 
Contudo, a verdadeira consolidação do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos surge em meados do século XX, em decorrência da Segunda Guerra 
Mundial. Nas palavras de Thomas Buergenthal: “O moderno Direito 
Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós guerra. Seu 
desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos 
humanos da era Hitler e à crença de que parte destas violações poderiam ser 
prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos 
humanos existisse”. 

Apresentando o Estado como o grande violador de direitos humanos, a 
Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da 
pessoa humana, o que resultou no extermínio de onze milhões de pessoas. O 
legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição 
de sujeito de direitos, à pertinência a determinada raça — a raça pura ariana. 

A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos 
humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor fonte 
do direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de reconstruir os 
direitos humanos, como referencial e paradigma ético que aproxime o direito da 
moral.  

Nesse cenário, o maior direito passa a ser, adotando a terminologia de 
Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de direito. 

Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o 
pós-guerra deveria significar sua reconstrução. Nasce ainda a certeza de que a 
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proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao âmbito reservado de um 
Estado, porque revela tema de legítimo interesse internacional. Sob esse 
prisma, a violação dos direitos humanos não pode ser concebida como questão 
doméstica do Estado, e sim como problema de relevância internacional, como 
legítima preocupação da comunidade internacional. 

Nesse contexto, o Tribunal de Nuremberg, em 1945-1946, significou um 
poderoso impulso ao movimento de internacionalização dos direitos humanos. 
Ao final da Segunda Guerra e após intensos debates sobre o modo pelo qual 
se poderia responsabilizar os alemães pela guerra e pelos bárbaros abusos do 
período, os aliados chegaram a um consenso, com o Acordo de Londres de 
1945, pelo qual ficava convocado um Tribunal Militar Internacional para julgar 
os criminosos de guerra.  

Com a competência de julgar os crimes cometidos ao longo do nazismo, 
seja pelos líderes do partido, seja pelos oficiais militares, o Tribunal de 
Nuremberg teve sua composição e seus procedimentos básicos fixados pelo 
Acordo de Londres. Nos termos do art. 6º desse Acordo, são crimes sob a 
jurisdição do Tribunal que demandam responsabilidade individual:  

a) crimes contra a paz (planejar, preparar, incitar ou contribuir para a 
guerra de agressão ou para a guerra, em violação aos tratados e acordos 
internacionais, ou participar de plano comum ou conspiração para a realização 
das referidas ações);  

b) crimes de guerra (violações ao direito e ao direito costumeiro da 
guerra; tais violações devem incluir — mas não serem limitadas a — 
assassinato, tratamento cruel, deportação de populações civis que estejam ou 
não em territórios ocupados, para trabalho escravo ou para qualquer outro 
propósito, assassinato ou tratamento cruel de prisioneiros de guerra ou de 
pessoas em alto-mar, assassinato de reféns, saques à propriedade pública ou 
privada, destruição de vilas ou cidades, devastação injustificada por ordem 
militar);  

c) crimes contra a humanidade (assassinato, extermínio, escravidão, 
deportação ou outro ato desumano cometido contra a população civil, antes ou 
durante a guerra, ou perseguições baseadas em critérios raciais, políticos e 
religiosos, para a execução de crime ou em conexão com crime de jurisdição 
do Tribunal, independentemente se em violação ou não ao direito doméstico de 
determinado país em que foi perpetrado). 

O Tribunal de Nuremberg aplicou fundamentalmente o costume 
internacional para a condenação criminal de indivíduos envolvidos na prática 
de crime contra a paz, crime de guerra e crime contra a humanidade, previstos 
pelo Acordo de Londres. Note-se que, nos termos do art. 38 do Estatuto da 
Corte Internacional de Justiça, o costume internacional — enquanto evidência 
de uma prática geral e comum aceita como lei — é fonte do Direito 
Internacional, ao lado dos tratados internacionais, das decisões judiciais, da 
doutrina e dos princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações 
“civilizadas”. 

Quanto ao costume internacional, sua existência depende: a) da 
concordância de um número significativo de Estados em relação a determinada 
prática e do exercício uniforme dessa prática; b) da continuidade de tal prática 
por considerável período de tempo — já que o elemento temporal é indicativo 
da generalidade e consistência de determinada prática; c) da concepção de 



17 
 

que tal prática é requerida pela ordem internacional e aceita como lei, ou seja, 
de que haja o senso de obrigação legal, a opinio júris.  

Atente-se que o costume internacional tem eficácia erga omnes, 
aplicando-se a todos os Estados, diversamente dos tratados internacionais, 
que só se aplicam aos Estados que os tenham ratificado. 

 
c) A Carta das Nações Unidas de 1945 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, relevantes fatores contribuíram para 
que se fortalecesse o processo de internacionalização dos direitos humanos. 
Dentre eles, o mais importante foi a maciça expansão de organizações 
internacionais com propósitos de cooperação internacional. Como afirma 
Henkin: “O Direito Internacional pode ser classificado como o Direito anterior à 
Segunda Guerra Mundial e o Direito posterior a ela. Em 1945, a vitória dos 
Aliados introduziu uma nova ordem com importantes transformações no Direito 
Internacional, simbolizadas pela Carta das Nações Unidas e pelas suas 
Organizações”. 

A criação das Nações Unidas, com suas agências especializadas, 
demarca o surgimento de uma nova ordem internacional, que instaura um novo 
modelo de conduta nas relações internacionais, com preocupações que 
incluem a manutenção da paz e segurança internacional, o desenvolvimento de 
relações amistosas entre os Estados, a adoção da cooperação internacional no 
plano econômico, social e cultural, a adoção de um padrão internacional de 
saúde, a proteção ao meio ambiente, a criação de uma nova ordem econômica 
internacional e a proteção internacional dos direitos humanos. 

Para a consecução desses objetivos, as Nações Unidas foram 
organizadas em diversos órgãos. Os principais órgãos das Nações Unidas são 
a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de 
Justiça, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e o 
Secretariado, nos termos do art. 7º da Carta da ONU. Adiciona o art. 7º (2) que 
órgãos subsidiários podem ser criados, quando necessário. 

Compete à Assembleia Geral discutir e fazer recomendações 
relativamente a qualquer matéria objeto da Carta. Todos os membros das 
Nações Unidas são membros da Assembleia Geral, com direito a um voto (arts. 
9º e 18). As decisões em questões importantes são tomadas pelo voto da 
maioria de dois terços dos membros presentes e votantes. Questões 
importantes incluem aquelas enumeradas no art. 18 (2) e outras, a depender 
do voto da maioria dos membros presentes e votantes (art. 18 (3)). 

Quanto ao Conselho de Segurança, é o órgão da ONU com a “principal 
responsabilidade na manutenção da paz e segurança internacionais” (art. 24). 
É composto por cinco membros permanentes e dez não permanentes. Os 
membros permanentes são China, França, Reino Unido, Estados Unidos e, 
desde 1992, Rússia, que sucedeu a URSS27. Os não permanentes são eleitos 
pela Assembleia Geral para mandato de dois anos, considerando a 
contribuição dos membros para os propósitos das Nações Unidas e a 
distribuição geográfica equitativa (art. 23 (1)). Cada membro do Conselho de 
Segurança tem direito a um voto. As deliberações do Conselho em questões 
processuais são tomadas pelo voto afirmativo de nove membros. 

Em relação às questões materiais, as deliberações também são 
tomadas pelo voto afirmativo de nove membros, incluindo, todavia, os votos 
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afirmativos de todos os cinco membros permanentes (art. 27 (3)). Dessa 
previsão é que decorre o poder de veto dos membros permanentes. 

A Corte Internacional de Justiça, nos termos do art. 92 da Carta, é o 
principal órgão judicial das Nações Unidas, composto por quinze juízes. Seu 
funcionamento é disciplinado pelo Estatuto da Corte, que foi anexado à Carta. 
Dispõe a Corte de competência contenciosa e consultiva.  Contudo, somente 
os Estados são partes em questões perante ela (art. 34 do Estatuto).  

Por sua vez, o Secretariado é chefiado pelo Secretário-Geral, que é o 
principal funcionário administrativo da ONU, indicado para mandato de cinco 
anos pela Assembleia Geral, a partir de recomendação do Conselho de 
Segurança (art. 97). 

A competência do Conselho de Tutela atém-se a fomentar o processo de 
descolonização e de autodeterminação dos povos, a fim de que territórios 
tutelados pudessem alcançar, por meio de desenvolvimento progressivo, 
governo próprio. Exerceu um papel vital, que, atualmente,encontra-se 
esvaziado. 

Por fim, quanto ao Conselho Econômico e Social, composto por 
cinquenta e quatro membros, tem competência para promover a cooperação 
em questões econômicas, sociais e culturais, incluindo os direitos humanos 
(art. 62). Cabe ao Conselho Econômico e Social fazer recomendações 
destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos, bem 
como elaborar projetos de convenções a serem submetidos à Assembleia 
Geral. Nos termos do art. 68, poderá o Conselho Econômico e Social criar 
comissões que forem necessárias ao desempenho de suas funções. Nesse 
sentido, foi criada a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Estabelecida em 
1946, após mais de 50 anos de trabalho,  em 24 de março de 2006, a 
Comissão teve sua última sessão, sendo abolida em 16 de junho de 2006 e 
substituída pelo Conselho de Direitos Humanos, como será visto ao longo 
deste tópico. 

Considerando que três são os propósitos centrais da ONU — manter a 
paz e a segurança internacional; fomentar a cooperação internacional nos 
campos social e econômico; e promover os direitos humanos no âmbito 
universal —, fez-se necessário que sua estrutura fosse capaz de refletir, de 
forma mais clara, equilibrada e coerente, a importância destes três propósitos. 

 No sentido, portanto, de conferir a devida prioridade ao tema dos 
direitos humanos (em desejável paridade com os temas da segurança 
internacional e da cooperação internacional nas esferas social e econômica, 
que, por sua vez, contam com Conselhos específicos) é que se justifica a 
criação do Conselho de Direitos Humanos. A ONU passa, então, a contar com 
três Conselhos — Conselho de Segurança; Econômico e Social; e de Direitos 
Humanos — que espelham a tríade temática que inspira a própria organização. 
 
d) A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de 
dezembro de 1948, pela aprovação de 48 Estados, com 8 abstenções. A 
inexistência de qualquer questionamento ou reserva feita pelos Estados aos 
princípios da Declaração, bem como de qualquer voto contrário às suas 
disposições, confere à Declaração Universal o significado de um código e 
plataforma comum de ação. A Declaração consolida a afirmação de uma ética 
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universal ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem 
seguidos pelos Estados. 

A Declaração Universal de 1948 objetiva delinear uma ordem pública 
mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores 
básicos universais. Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a 
toda pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis. 

Vale dizer, para a Declaração Universal a condição de pessoa é o 
requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos. A universalidade dos 
direitos humanos traduz a absoluta ruptura com o legado nazista, que 
condicionava a titularidade de direitos à pertinência à determinada raça (a raça 
pura ariana). A dignidade humana como fundamento dos direitos humanos e 
valor intrínseco à condição humana é concepção que, posteriormente, viria a 
ser incorporada por todos os tratados e declarações de direitos humanos, que 
passaram a integrar o chamado Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. 

Além da universalidade dos direitos humanos, a Declaração de 1948 
ainda introduz a indivisibilidade desses direitos, ao ineditamente conjugar o 
catálogo dos direitos civis e políticos com o dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. De fato, concebida como a interpretação autorizada dos arts. 1º (3) e 
55 da Carta da ONU, no sentido de aclarar, definir e decifrar a expressão 
“direitos humanos e liberdades fundamentais”, a Declaração de 1948 
estabelece duas categorias de direitos: os direitos civis e políticos e os direitos 
econômicos, sociais e culturais. Combina, assim, o discurso liberal e o discurso 
social da cidadania, conjugando o valor da liberdade com o valor da igualdade. 

Considerando esse contexto, a Declaração de 1948 introduz 
extraordinária inovação ao conter uma linguagem de direitos até então inédita. 
Combinando o discurso liberal da cidadania com o discurso social, a 
Declaração passa a elencar tanto direitos civis e políticos (arts. 3º a 21) como 
direitos sociais, econômicos e culturais (arts. 22 a 28). Duas são as inovações 
introduzidas pela Declaração: a) parificar, em igualdade de importância, os 
direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais; e b) 
afirmar a inter-relação, indivisibilidade e interdependência de tais direitos. 

Mas qual o valor jurídico da Declaração Universal de 1948? A 
Declaração Universal não é um tratado. Foi adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas sob a forma de resolução, que, por sua vez, não apresenta 
força de lei. O propósito da Declaração, como proclama seu preâmbulo, é 
promover o reconhecimento universal dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais a que faz menção a Carta da 
ONU, particularmente nos arts. 1º (3) e 55. Por isso, como já aludido, a 
Declaração Universal tem sido concebida como a interpretação autorizada da 
expressão “direitos humanos”, constante da Carta das Nações Unidas, 
apresentando, por esse motivo, 
força jurídica vinculante. Os Estados membros das Nações Unidas têm, assim, 
a obrigação de promover o respeito e a observância universal dos direitos 
proclamados pela Declaração.  

Nesse sentido, estabelece o art. 28 da Declaração que todos têm direito 
a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades sejam 
plenamente realizados. Ao tecer a inter-relação entre a Declaração Universal e 
a Carta da ONU, acentua Paul Sieghart: “Ainda um outro argumento, e um 
argumento que entendo pessoalmente persuasivo, é aquele que considera a 
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Carta da ONU e a Declaração como documentos inter-relacionados. O art. 55 
da Carta prevê que as Nações Unidas devem promover o respeito e a 
observância. Estados em seu próprio preâmbulo” 

Há, contudo, aqueles que defendem que a Declaração teria força jurídica 
vinculante por integrar o direito costumeiro internacional e/ou os princípios 
gerais de direito, apresentando, assim, força jurídica vinculante. Para essa 
corrente, três são as argumentações centrais: a) a incorporação das previsões 
da Declaração atinentes aos direitos humanos pelas Constituições nacionais; 
b) as frequentes referências feitas por resoluções das Nações Unidas à 
obrigação legal de todos os Estados de observar a Declaração Universal; e c) 
decisões proferidas pelas Cortes nacionais que se referem à Declaração 
Universal como fonte de direito. Nessa ótica, por exemplo, a proibição da 
escravidão, do genocídio, da tortura, de qualquer tratamento cruel, desumano 
ou degradante e de outros dispositivos da Declaração consensualmente 
aceitos assumem o valor de direito costumeiro internacional ou princípio geral 
do Direito Internacional, aplicando-se a todos os Estados e não apenas aos 
signatários da Declaração. 

Para esse estudo, a Declaração Universal de 1948, ainda que não 
assuma a forma de tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória e 
vinculante, na medida em que constitui a interpretação autorizada da 
expressão “direitos humanos” constante dos arts. 1º (3) e 55 da Carta das 
Nações Unidas. Ressalte-se que, à luz da Carta, os Estados assumem o 
compromisso de assegurar o respeito universal e efetivo aos direitos humanos. 

Ademais, a natureza jurídica vinculante da Declaração Universal é 
reforçada pelo fato de — na qualidade de um dos mais influentes instrumentos 
jurídicos e políticos do século XX — ter-se transformado, ao longo dos mais de 
cinquenta anos de sua adoção, em direito costumeiro nternacional e princípio 
geral do Direito Internacional. 

Acrescente-se, por fim, a reflexão de Antonio Cassesse: “Qual é o real 
valor da Declaração? Eu pretendi até agora demonstrar que a Declaração tem, 
quase que imperceptivelmente, produzido muitos efeitos práticos — a maior 
parte deles visível apenas a longo prazo. O mais importante é o efeito que eu 
devo definir em termos essencialmente negativos: a Declaração é um dos 
parâmetros fundamentais pelos quais a comunidade internacional ‘deslegitima’ 
os Estados. Um Estado que sistematicamente viola a Declaração não é 
merecedor de aprovação por parte da comunidade mundial”. 

 
e) Universalismo e relativismo cultural 

 
A concepção universal dos direitos humanos demarcada pela 

Declaração sofreu e sofre, entretanto, fortes resistências dos adeptos do 
movimento do relativismo cultural. O debate entre os universalistas e os 
relativistas culturais retoma o velho dilema sobre o alcance das normas de 
direitos humanos: podem elas ter um sentido universal ou são culturalmente 
relativas?  

Essa disputa alcança novo vigor em face do movimento internacional 
dos direitos humanos, na medida em que tal movimento flexibiliza as noções de 
soberania nacional e jurisdição doméstica, ao consagrar um parâmetro 
internacional mínimo, relativo à proteção dos direitos humanos, aos quais os 
Estados devem se conformar. 
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Para os relativistas, a noção de direito está estritamente relacionada ao 
sistema político, econômico, cultural, social e moral vigente em determinada 
sociedade. Sob esse prisma, cada cultura possui seu próprio discurso acerca 
dos direitos fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias 
culturais e históricas de cada sociedade. Nesse sentido, acreditam os 
relativistas, o pluralismo cultural impede a formação de uma moral universal, 
tornando-se necessário que se respeitem as diferenças culturais apresentadas 
por cada sociedade, bem como seu peculiar sistema moral.  

A título de exemplo, bastaria citar as diferenças de padrões morais e 
culturais entre o islamismo e o hinduísmo e o mundo ocidental, no que tange 
ao movimento de direitos humanos. Como ilustração, caberia mencionar a 
adoção da prática da clitorectomia e da mutilação feminina por muitas 
sociedades da cultura não ocidental. 

O universalismo induz, nessa visão, à destruição da diversidade cultural. 
A essa crítica reagem os universalistas, alegando que a posição relativista 
revela o esforço de justificar graves casos de violações dos direitos humanos 
que, com base no sofisticado argumento do relativismo cultural, ficariam 
imunes ao controle da comunidade internacional. Argumentam que a existência 
de normas universais pertinentes ao valor da dignidade humana constitui 
exigência do mundo contemporâneo. 

Acrescentam ainda que, se diversos Estados optaram por ratificar 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, é porque 
consentiram em respeitar tais direitos, não podendo isentar-se do controle da 
comunidade internacional na hipótese de violação desses direitos e, portanto, 
de descumprimento de obrigações internacionais. 

A Declaração de Viena, adotada em 25 de junho de 1993, buscou 
responder a esse debate quando estabeleceu, em seu § 5º: “Todos os direitos 
humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A 
comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente, de 
maneira justa e equânime, com os mesmos parâmetros e com a mesma 
ênfase. As particularidades nacionais e regionais e bases históricas, culturais e 
religiosas devem ser consideradas, mas é obrigação dos Estados, 
independentemente de seu sistema político, econômico e cultural, promover e 
proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”.  

 Na avaliação de Antônio Augusto Cançado Trindade: “Compreendeu-se 
finalmente que a universalidade é enriquecida pela diversidade cultural, a qual 
jamais pode ser invocada para justificar a denegação ou violação dos direitos 
humanos.  

Adotando a lição de Jack Donnelly, pode-se concluir que a Declaração 
de Direitos Humanos de Viena de 1993 acolheu a corrente do forte 
universalismo ou fraco relativismo cultural. No entendimento do autor: “Eu 
acredito que nós podemos, justificadamente, insistir em alguma forma de um 
fraco relativismo cultural — que é, por sua vez, um razoavelmente forte 
universalismo. 

Nesse debate, destaca-se a visão de Boaventura de Sousa Santos, em 
defesa de uma concepção multicultural de direitos humanos, inspirada no 
diálogo entre as culturas, a compor um multiculturalismo emancipatório. Para 
Boaventura: “Os direitos humanos têm que ser reconceptualizados como 
multiculturais. O multiculturalismo, tal como eu o entendo, é precondição de 
uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência 
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global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política 
contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo”.  

Prossegue o autor defendendo a necessidade de superar o debate sobre 
universalismo e relativismo cultural, a partir da transformação cosmopolita dos 
direitos humanos. Na medida em que todas as culturas possuem concepções 
distintas de dignidade humana, mas são incompletas, haver-se-ia que 
aumentar a consciência dessas incompletudes culturais mútuas, como 
pressuposto para um diálogo intercultural. A construção de uma concepção 
multicultural dos direitos humanos decorreria desse diálogo intercultural.  
 

Segunda Parte – Capítulo VI 
 

O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Capítulo VI — A ESTRUTURA NORMATIVA DO SISTEMA GLOBAL DE 
PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 
a) Introdução 
 

O processo de universalização dos direitos humanos traz em si a 
necessidade de implementação desses direitos, mediante a criação de uma 
sistemática internacional de monitoramento e controle — a chamada 
international accountability. O objetivo deste capítulo é, pois, enfocar a 
estrutura normativa do sistema de proteção internacional dos direitos humanos. 

Para iniciar este estudo, insta relembrar que a Carta da ONU de 1945, 
em seu art. 55, estabelece que os Estados-partes devem promover a proteção 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Em 1948, a Declaração 
Universal vem a definir e fixar o elenco dos direitos e liberdades fundamentais 
a serem garantidos. 

Todavia, sob um enfoque estritamente legalista (não compartilhado por 
este trabalho), a Declaração Universal, em si mesma, não apresenta força 
jurídica obrigatória e vinculante. Nessa visão, assumindo a forma de 
declaração (e não de tratado), vem a atestar o reconhecimento universal de 
direitos humanos fundamentais, consagrando um código comum a ser seguido 
por todos os Estados. 

Esse processo de “juridicização” da Declaração começou em 1949 e foi 
concluído apenas em 1966, com a elaboração de dois tratados internacionais 
distintos — o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais — que passaram a 
incorporar os direitos constantes da Declaração Universal. 

Ao transformar os dispositivos da Declaração em previsões 
juridicamente vinculantes e obrigatórias, os dois pactos internacionais 
constituem referência necessária para o exame do regime normativo de 
proteção internacional dos direitos humanos. A partir da elaboração desses 
pactos se forma a Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill 
of Rights, integrada pela Declaração Universal de 1948 e pelos dois pactos 
internacionais de 1966. 

A Carta Internacional dos Direitos Humanos inaugura, assim, o sistema 
global de proteção desses direitos, ao lado do qual já se delineava o sistema 



23 
 

regional de proteção, nos âmbitos europeu, interamericano e, posteriormente, 
africano — o que será tema do próximo capítulo. 

Atente-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com seus 
inúmeros instrumentos, não pretende substituir o sistema nacional. Ao revés, 
situa-se como direito subsidiário e suplementar ao direito nacional, no sentido 
de permitir sejam superadas suas omissões e deficiências. No sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos, o Estado tem a 
responsabilidade primária pela proteção desses direitos, ao passo que a 
comunidade internacional tem a responsabilidade subsidiária. 

Os procedimentos internacionais têm, assim, natureza subsidiária, 
constituindo garantia adicional de proteção dos direitos humanos, quando 
falham as instituições nacionais.  
 
b) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
 

Embora aprovados em 1966 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais entraram em vigor apenas dez anos 
depois, em 1976, tendo em vista que somente nessa data alcançaram o 
número de ratificações necessário para tanto. Em dezembro de 2012, cento e 
sessenta e sete Estados já haviam aderido ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos e cento e sessenta Estados haviam aderido ao Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

A questão central, ao longo do processo de elaboração dos pactos, 
ateve-se à discussão acerca da conveniência da elaboração de dois pactos 
diversos, cada qual enunciando uma categoria de direitos, ou um pacto único, 
que pudesse prever tanto direitos civis e políticos como direitos sociais, 
econômicos e culturais.  

Com efeito, no início de suas atividades (de 1949 a 1951), a Comissão 
de Direitos Humanos da ONU trabalhou em um único projeto de pacto, que 
conjugava as duas categorias de direitos. Contudo, em 1951 a Assembleia 
Geral, sob a influência dos países ocidentais, determinou fossem elaborados 
dois pactos em separado, que deveriam ser aprovados e abertos para 
assinatura simultaneamente, no sentido de enfatizar a unidade dos direitos 
neles previstos. 

Não obstante a elaboração de dois pactos diversos, a indivisibilidade e a 
unidade dos direitos humanos eram reafirmadas pela ONU, sob a 
fundamentação de que, sem direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos 
civis e políticos só poderiam existir no plano nominal, e, por sua vez, sem 
direitos civis e políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais também 
apenas existiriam no plano formal. 

Nesse cenário nasceu o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, que acabou por reconhecer um catálogo de direitos civis e políticos 
mais extenso que o da própria Declaração Universal. O Pacto dos Direitos Civis 
e Políticos proclama, em seus primeiros artigos, o dever dos Estados-partes de 
assegurar os direitos nele elencados  a todos os indivíduos que estejam sob 
sua jurisdição, adotando medidas necessárias para esse fim.  

A obrigação do Estado inclui também o dever de proteger os indivíduos 
contra a violação de seus direitos perpetrada por entes privados. Isto é, cabe 
ao Estado-parte estabelecer um sistema legal capaz de responder com eficácia 
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às violações de direitos civis e políticos. As obrigações dos Estados-partes são 
tanto de natureza negativa (ex.: não torturar) como positiva (ex.: prover um 
sistema legal capaz de responder às violações de direitos). Ao impor aos 
Estados-partes a obrigação imediata de respeitar e assegurar os direitos nele 
previstos — diversamente do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, que, como se verá, requer a “progressiva” implementação 
dos direitos nele reconhecidos —, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos 
apresenta auto-aplicabilidade. 

Quanto ao catálogo de direitos civis e políticos propriamente dito, o 
pacto não só incorpora inúmeros dispositivos da Declaração, com maior 
detalhamento (basta comparar os arts. 10 e 11 da Declaração com os arts. 14 
e 15 do Pacto), como ainda estende o elenco desses direitos. Os  principais 
direitos e liberdades cobertos pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos são: o 
direito à vida; o direito de não ser submetido a tortura ou a tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes; o direito a não ser escravizado, nem submetido a 
servidão; os direitos à liberdade e à segurança pessoal e a não ser sujeito a 
prisão ou detenção arbitrárias; o direito a um julgamento justo; a igualdade 
perante a lei; a proteção contra a interferência arbitrária na vida privada; a 
liberdade de movimento; o direito a uma nacionalidade; o direito de casar e de 
formar família; as liberdades de pensamento, consciência e religião; as 
liberdades de opinião e de expressão; o direito à reunião pacífica; a liberdade 
de associação; o direito de aderir a sindicatos e o direito de votar e de tomar 
parte no Governo. 

Constata-se que o Pacto abriga novos direitos e garantias não incluídos 
na Declaração Universal, tais como o direito de não ser preso em razão de 
descumprimento de obrigação contratual (art. 11); o direito da criança ao nome 
e à nacionalidade (art. 24); a proteção dos direitos de minorias à identidade 
cultural, religiosa e linguística (art. 27); a proibição da propaganda de guerra ou 
de incitamento a intolerância étnica ou racial (art. 20); o direito à 
autodeterminação (art. 1º), dentre outros. 

 Essa gama de direitos, insiste-se, não se vê incluída na Declaração 
Universal. A esses direitos e garantias se soma ainda a vedação contra a pena 
de morte, instituída pelo Segundo Protocolo ao Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, adotado em 15 de dezembro de 1989. Estabelece o art. 1º do 
Protocolo que “ninguém dentro da jurisdição de um Estado-parte [...] poderá ser 
executado” e, ainda, que “cada Estadoparte deverá adotar todas as medidas 
necessárias a abolir a pena de morte em sua jurisdição”.  

O Segundo Protocolo, que também ampliou o catálogo de direitos 
enunciados originariamente pela Declaração Universal, entrou em vigor em 11 
de julho de 1991. Em dezembro de 2012, contava com 75 Estados-partes. O 
Brasil o ratificou apenas em 25 de setembro de 2009.  No que concerne aos 
direitos sociais, econômicos e culturais dispostos na Declaração (arts. 22 a 27), 
não constam do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, já que incorporados pelo 
Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Apenas, excepcionalmente, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos admite 
a derrogação temporária dos direitos que enuncia. À luz de seu art. 4º, a 
derrogação temporária dos direitos fica condicionada aos estritos limites 
impostos pela decretação de estado de emergência.  

Ao mesmo tempo, o Pacto estabelece direitos inderrogáveis, como o 
direito à vida, a proibição da tortura e de qualquer forma de tratamento cruel, 
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desumano ou degradante, a proibição da escravidão e da servidão, o direito de 
não ser preso por inadimplemento contratual, o direito de ser reconhecido 
como pessoa, o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, 
dentre outros. Isto é, nada pode justificar a suspensão de tais direitos, seja 
ameaça ou estado de guerra, perigo público, instabilidade política interna ou 
qualquer outra emergência pública. 
 De fato, ao ratificar o Pacto, os Estados-partes passam a ter a obrigação 
de encaminhar relatórios sobre as medidas legislativas, administrativas e 
judiciárias adotadas, a fim de ver implementados os direitos enunciados pelo 
pacto, nos termos de seu art. 40. Esses relatórios são apreciados pelo Comitê 
de Direitos Humanos, instituído pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, e devem ser encaminhados em um ano a contar da ratificação do 
Pacto e sempre que solicitado pelo Comitê. Ao Comitê cabe examinar e 
estudar os relatórios, tecendo comentários e observações gerais a respeito; 
posteriormente, cabe a esse órgão encaminhar o relatório, com os comentários 
aduzidos, ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 
  
 
c) Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos 
 

No tópico anterior se afirmou que o Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos apresenta um peculiar mecanismo de implementação e 
monitoramento, que envolve a sistemática dos relatórios encaminhados pelos 
Estados-partes e a sistemática, opcional, das comunicações interestatais. 

O Protocolo Facultativo, adotado em 16 de dezembro de 1966, vem 
adicionar a essa sistemática um importante mecanismo, que traz significativos 
avanços ao âmbito internacional, especialmente no plano da international 
accountability. Trata-se do mecanismo das petições individuais, a serem 
apreciadas pelo Comitê de Direitos Humanos, instituído pelo Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

 Assim, a importância do Protocolo está em habilitar o Comitê de Direitos 
Humanos a receber e examinar petições encaminhadas por indivíduos, que 
aleguem ser vítimas de violação de direitos enunciados pelo Pacto dos Direitos 
Civis e Políticos. Até dezembro de 2012, cento e catorze Estados haviam 
ratificado o Protocolo Facultativo ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos.  

A petição ou comunicação individual só pode ser admitida se o Estado 
violador tiver ratificado tanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
como o Protocolo Facultativo, já que só assim o Estado terá reconhecido a 
competência do Comitê para tanto. Cabe observar que, embora na linguagem 
do Protocolo Facultativo a comunicação seja de caráter individual, o Comitê de 
Direitos Humanos recentemente concluiu que as comunicações podem ser 
encaminhadas por organizações ou terceiras pessoas, que representem o 
indivíduo que sofreu a violação. 

Acrescente-se que a petição deve respeitar determinados requisitos de 
admissibilidade previstos pelo art. 5º do Protocolo, como o esgotamento prévio 
dos recursos internos — salvo quando a aplicação desses recursos se mostrar 
injustificadamente prolongada, ou se inexistir no Direito interno o devido 
processo legal, ou ainda se não se assegurar à vítima o acesso aos recursos 
de jurisdição interna. 
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Outro requisito de admissibilidade é a comprovação de que a mesma 
questão não está sendo examinada por outra instância internacional, ou seja, a 
matéria não pode estar pendente em outros processos de solução 
internacional. Satisfeitos tais requisitos de admissibilidade e recebida a 
comunicação pelo Comitê, o Estado dispõe do prazo de seis meses para 
submeter ao Comitê explicações e esclarecimentos sobre o caso, bem como as 
medidas que eventualmente tenham sido por ele adotadas. Os esclarecimentos 
prestados pelo Estado são, então, encaminhados para o autor ou autora, que 
poderá enviar ao Comitê informações e observações adicionais. 

O Comitê, assim, considerando todas as informações colhidas, proferirá 
uma decisão, pelo voto da maioria dos membros presentes, embora esforços 
sejam empenhados no sentido de alcançar votação unânime. Essa decisão 
será publicada no relatório anual do Comitê à Assembleia Geral. Contudo, tal 
decisão não detém força obrigatória ou vinculante, tampouco qualquer sanção 
é prevista na hipótese de o Estado não lhe conferir cumprimento (apenas 
constrangimento político ou moral ao Estado violador). 

Como resultado de forte pressão das vítimas, o Comitê de Direitos 
Humanos finalmente adotou uma série de medidas em 1990 no sentido de 
monitorar e fiscalizar o modo pelo qual os Estados conferem cumprimento às 
decisões do Comitê. A partir dessas novas medidas, o Comitê agora solicita ao 
Estado informações sobre as ações adotadas em relação ao caso, em prazo 
não superior a cento e oitenta dias.  

Desde que o Protocolo entrou em vigor, em 26 de março de 1976, o 
Comitê de Direitos Humanos tem apreciado um considerável número de 
comunicações individuais. Até abril de 2012, 2.145 comunicações individuais 
haviam sido recebidas a respeito de 85 Estados. Desse universo, 916 haviam 
sido examinadas pelo Comitê (dentre elas, o Comitê entendeu haver violação 
em 764 casos), 582 haviam sido declaradas inadmissíveis, 317 haviam sido 
arquivadas e 330 estavam pendentes (dentre estas últimas, 97 já haviam sido 
admitidas).  

Todavia, ainda grande é a resistência de muitos Estados em consentir 
que indivíduos tenham o poder de encaminhar petições individuais, assumindo 
independência na arena internacional para acusá-los da inobservância de 
determinado direito. Para muitos Estados que violam direitos humanos, essa 
sistemática pode gerar situações politicamente delicadas e constrangedoras no 
âmbito internacional. 
 
d) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
 

Tal como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o maior 
objetivo do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi 
incorporar os dispositivos da Declaração Universal sob a forma de preceitos 
juridicamente obrigatórios e vinculantes. Novamente, assumindo a roupagem 
de tratado internacional, o intuito desse Pacto foi permitir a adoção de uma 
linguagem de direitos que implicasse obrigações no plano internacional, 
mediante a sistemática da international accountability. Isto é, como outros 
tratados internacionais, esse Pacto criou obrigações legais aos Estados-partes, 
ensejando responsabilização internacional em caso de violação dos direitos 
que enuncia. 
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Em dezembro de 2012, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais contava com a adesão de 160 Estados-partes. Assim como 
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, este expande o elenco dos 
direitos sociais  econômicos e culturais elencados pela Declaração Universal.  

Enuncia o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais um extenso catálogo de direitos, que inclui o direito ao trabalho e à 
justa remuneração, o direito a formar e a associar-se a sindicatos, o direito a 
um nível de vida adequado, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à 
previdência social, o direito à saúde e o direito à participação na vida cultural 
da comunidade. Enquanto o Pacto dos Direitos Civis e Políticos estabelece 
direitos endereçados aos indivíduos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais estabelece deveres endereçados aos Estados. 
 Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo 
Estado, sem escusa ou demora — têm a chamada autoaplicabilidade —, os 
direitos sociais, econômicos e culturais, por sua vez, nos termos em que estão 
concebidos pelo Pacto, apresentam realização progressiva. 
 Vale dizer, são direitos que estão condicionados à atuação do Estado, 
que deve adotar todas as medidas, tanto por esforço próprio como pela 
assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos 
econômicos e técnicos, até o máximo de seus recursos disponíveis, com vistas 
a alcançar progressivamente a completa realização desses direitos (art. 2º, § 
1º, do Pacto). 
 Reitera-se que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
estabelece a obrigação dos Estados de reconhecer e progressivamente 
implementar os direitos nele enunciados. Como afirma o Comitê sobre os 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: “Se a plena realização de relevantes 
direitos pode ser alcançada progressivamente, medidas nesta direção devem 
ser adotadas em um razoavelmente curto período de tempo, após o Pacto 
entrar em vigor em relação a determinado Estado. Estas medidas devem ser 
deliberadas e concretamente alcançáveis, da forma mais clara possível, no 
sentido de conferir cumprimento às obrigações reconhecidas no Pacto”.  

Da aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais 
resulta a cláusula de proibição do retrocesso social, como também de proibição 
da inação ou omissão estatal, na medida em que é vedado aos Estados o 
retrocesso ou a inércia continuada no campo da implementação de direitos 
sociais. 

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais tem ainda 
enfatizado o dever de os Estados-partes assegurar, ao menos, o núcleo 
essencial mínimo, o minimum core obligation, relativamente a cada direito 
econômico, social e cultural enunciado no Pacto. A respeito da implementação 
dos direitos sociais, o Comitê adota os seguintes critérios: acessibilidade, 
disponibilidade, adequação, qualidade e aceitabilidade cultural. O Comitê ainda 
tem desenvolvido o conteúdo jurídico dos direitos sociais.  

Em sua Recomendação-Geral n. 12, o Comitê dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais realça as obrigações do Estado no campo dos direitos 
econômicos, sociais e culturais: respeitar, proteger e implementar. Quanto à 
obrigação de respeitar, obsta ao Estado que viole tais direitos. No que tange à 
obrigação de proteger, cabe ao Estado evitar e impedir que terceiros (atores 
não estatais) violem esses direitos. Finalmente, a obrigação de implementar 
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demanda do Estado a adoção de medidas voltadas à realização desses 
direitos. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
apresenta uma peculiar sistemática de monitoramento dos direitos enunciados, 
restringindo-se, todavia, apenas à sistemática dos relatórios a serem 
encaminhados pelos Estados-partes. 

Os Estados-partes devem submeter os respectivos relatórios ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas, que, por sua vez, encaminhará cópia ao 
Conselho Econômico e Social para apreciação. Note-se que o Conselho 
Econômico e Social estabeleceu um Comitê sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, com a competência de examinar os relatórios submetidos 
pelos Estados. 

Diversamente do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que institui o 
Comitê de Direitos Humanos como órgão principal de monitoramento, o Pacto 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não cria um Comitê próprio, que, 
como realçado, foi estabelecido posteriormente pelo Conselho Econômico e 
Social. Ainda diversamente do Pacto dos Direitos Civis, o Pacto dos Direitos 
Sociais não estabelece o mecanismo de comunicações interestatais. 

Somente em 10 de dezembro de 2008 foi finalmente adotado o 
Protocolo Facultativo ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
que introduz a sistemática das petições individuais, das medidas de urgência 
(interim measures), das comunicações interestatais e das investigações in loco 
em caso de graves e sistemáticas 
violações a direitos econômicos, sociais e culturais por um Estado-parte, como 
será enfocado no próximo tópico. 

Em suma, até dezembro de 2008, o mecanismo de proteção dos direitos 
sociais, econômicos e culturais continuava a se limitar apenas à sistemática 
dos relatórios, embora a Declaração de Viena desde 1993 tenha recomendado 
a incorporação do direito de petição a esse Pacto, mediante a adoção de 
protocolo adicional.  

Para fortalecer a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, 
a Conferência de Viena de 1993 recomendou ainda o exame de outros 
critérios, como a aplicação de um sistema de indicadores, para medir o 
progresso alcançado na realização dos direitos previstos no Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Recomendou também seja 
empreendido um esforço harmonizado, visando a garantir o reconhecimento 
dos direitos econômicos, sociais e culturais nos planos nacional, regional e 
internacional. 
 Quanto ao debate sobre a acionabilidade dos direitos sociais, 
econômicos e culturais, compartilha-se da visão de que “a insistência de que as 
Cortes são incompetentes para tratar de políticas sociais parece ignorar a sua 
histórica e contínua intervenção nesta área. As Cortes criam políticas  sociais 
não apenas quando interpretam a Constituição, mas também quando 
interpretam legislações de Direito econômico, trabalhista e ambientalista, 
dentre outras, assim como em suas resoluções em disputas privadas”. 

Fica, por fim, o alerta do Statement to the World Conference on Human 
Rights on Behalf of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 
“Com efeito, democracia, estabilidade e paz não podem conviver com 
condições de pobreza crônica, miséria e negligência. Além disso, essa 
insatisfação criará grandes e renovadas escalas de movimentos de pessoas, 
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incluindo fluxos adicionais de refugiados e migrantes, denominados ‘refugiados 
econômicos’, com todas as suas tragédias e problemas. (...) Direitos sociais, 
econômicos e culturais devem ser reivindicados como direitos e não como 
caridade ou generosidade. 
 
e) Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 
 
  Atente-se que, desde 1996, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais já adotava um projeto de Protocolo, contando com o apoio de países 
da América Latina, África e Leste Europeu e a resistência do Reino Unido, 
EUA, Canadá, Austrália, dentre outros.  

O Protocolo Facultativo habilita o Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais a: a) apreciar petições submetidas por indivíduos ou grupos 
de indivíduos, sob a alegação de serem vítimas de violação de direitos 
enunciados no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais; b) requisitar ao Estado-parte a adoção de medidas de urgência para 
evitar danos irreparáveis às vítimas de violações; c) apreciar comunicações 
interestatais, mediante as quais um Estado-parte denuncia a violação de 
direitos do Pacto por outro Estado-parte; e d) realizar investigações in loco, na 
hipótese de grave ou sistemática violação por um Estado-parte de direito 
enunciado no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

O Protocolo entrará em vigor três meses a contar da data do depósito do 
décimo instrumento de ratificação junto ao Secretário-Geral da ONU, nos 
termos do art. 18 do Protocolo. O Protocolo Facultativo é uma relevante 
iniciativa para romper com o desequilíbrio até então existente entre a proteção 
conferida aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e 
culturais na esfera internacional, endossando a visão integral dos direitos 
humanos, a indivisibilidade e a interdependência de direitos. 

Neste contexto, o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é instrumento com extraordinária 
potencialidade de impactar positivamente o grau de justiciabilidade dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, nas esferas global, regional e local. 
  
f) Demais convenções internacionais de direitos humanos — breves 
considerações sobre o Sistema Especial de Proteção 
 

Por fim, uma palavra sobre os demais instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos humanos, que integram o sistema especial de proteção, 
no plano internacional. O advento da International Bill of Rights, como já visto, 
constituiu o marco do processo de proteção internacional dos direitos humanos. 
A partir dela, inúmeras outras Declarações e Convenções foram elaboradas, 
algumas sobre novos direitos, outras relativas a determinadas violações, 
outras, ainda, para tratar de determinados grupos caracterizados como 
vulneráveis. 

O processo de internacionalização dos direitos humanos, conjugado com 
o processo de multiplicação desses direitos, resultou em um complexo sistema 
internacional de proteção, marcado pela coexistência do sistema geral e do 
sistema especial de proteção. 
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Os sistemas geral e especial são complementares, na medida em que o 
sistema especial de proteção é voltado, fundamentalmente, à prevenção da 
discriminação ou à proteção de pessoas ou grupos de pessoas particularmente 
vulneráveis, que merecem tutela especial. Daí se apontar não mais ao 
indivíduo genérica e abstratamente considerado, mas ao indivíduo 
“especificado”, considerando categorizações relativas ao gênero, idade, etnia, 
raça etc. O sistema internacional passa a reconhecer direitos endereçados às 
crianças, aos idosos, às mulheres, às vítimas de tortura e de discriminação 
racial, entre outros. 

Tal como nos Pactos Internacionais já estudados, essas Convenções 
internacionais apresentam, via de regra, como mecanismo de proteção dos 
direitos nelas enunciados, a sistemática de relatórios a serem elaborados pelos 
Estados-partes. Por vezes, estabelecem o sistema de comunicações 
interestatais e o sistema de petição ou comunicação individual, mediante 
cláusulas facultativas ou Protocolos facultativos.  

Cada uma delas também prevê a instituição de determinado órgão, 
denominado “Comitê”, que é responsável pelo monitoramento dos direitos 
constantes na Convenção. Em geral, compete ao Comitê a apreciação dos 
relatórios encaminhados pelos Estados-partes e, se se tratar da hipótese, cabe 
também ao Comitê receber e considerar as comunicações interestatais e as 
petições individuais.  
 
g) Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial 
 

Adotada pela ONU em 21 de dezembro de 1965, a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial apresentou como 
precedentes históricos o ingresso de dezessete novos países africanos nas 
Nações Unidas em 1960, a realização da Primeira Conferência de Cúpula dos 
Países Não Aliados, em Belgrado, em 1961, bem como o ressurgimento de 
atividades nazifascistas na Europa e as preocupações ocidentais com o 
antissemitismo. 
 A Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial contava, em 
dezembro de 2012, com 175 Estados-partes. Desde seu preâmbulo, esta 
Convenção assinala que qualquer “doutrina de superioridade baseada em 
diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente 
injusta e perigosa, inexistindo justificativa para a discriminação racial, em teoria 
ou prática, em lugar algum”. 
 O art. 1º da Convenção define a discriminação racial como “qualquer 
distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha o propósito ou o efeito 
de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de 
igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais”. 

A Convenção proíbe tanto a discriminação direta – que tem como 
propósito anular ou prejudicar o exercício de direitos humanos –, quanto a 
discriminação indireta – que tem como efeito anular ou prejudicar o exercício 
destes direitos. Na discriminação direta há a intenção de discriminar; na 
discriminação indireta, uma suposta neutralidade vem de forma 
desproporcional a impactar grupos raciais, limitando o exercício de seus 
direitos. 
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Ao ratificar esta Convenção, os Estados assumem a obrigação 
internacional de, progressivamente, eliminar a discriminação racial, 
assegurando a efetiva igualdade. Desse modo, consagra a Convenção tanto a 
vertente repressivo-punitiva, pela qual é dever dos Estados proibir e eliminar a 
discriminação racial, como a vertente promocional, pela qual é dever dos 
Estados promover a igualdade. 

Por essas razões, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas 
de Discriminação Racial prevê, no art. 1º, § 4º, a possibilidade de 
“discriminação positiva” (a chamada “ação afirmativa”), mediante a adoção de 
medidas especiais de proteção ou incentivo a grupos ou indivíduos, com vistas 
a promover sua ascensão na sociedade até um nível de equiparação com os 
demais.  

No tocante à sistemática de monitoramento, cabe ressaltar que a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial, elaborada na mesma época do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos (embora tenha a Convenção sido aprovada 
anteriormente a este), situa-se como o primeiro instrumento jurídico 
internacional sobre direitos humanos a introduzir mecanismo próprio de 
supervisão. 

Até junho de 2012, apenas 54 dos 174 Estados-partes na Convenção 
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial haviam feito a 
declaração no sentido de aceitar a competência do Comitê para receber e 
considerar comunicações individuais, nos termos do art. 14 da Convenção. 
Observe-se que, até maio de 2011, 45 casos individuais haviam sido 
submetidos ao Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial. Desses, 24 haviam sido examinados pelo Comitê (dentre 
os quais, o Comitê entendeu ter ocorrido violação em 10 casos); 17 casos 
foram considerados inadmissíveis; havendo, ainda, 4 casos pendentes.  
 O Comitê serve-se então do mesmo procedimento utilizado pelo Comitê 
de Direitos Humanos: solicita informações e esclarecimentos ao Estado 
violador e, à luz de todas as informações colhidas, formula sua opinião, 
fazendo recomendações às partes. O Estado é então convidado a informar o 
Comitê a respeito das ações e medidas adotadas, emcumprimento às 
recomendações feitas pelo Comitê. 

A decisão do Comitê é, tal como a decisão do Comitê de Direitos 
Humanos, destituída de força jurídica obrigatória ou vinculante. Todavia, é 
publicada no relatório anual elaborado pelo Comitê, que é, por sua vez, 
encaminhado à Assembleia Geral das Nações Unidas. 
 
h) Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher 
 

Em 1979, impulsionada pela proclamação de 1975 como Ano 
Internacional da Mulher e pela realização da primeira Conferência Mundial 
sobre a Mulher, as Nações Unidas aprovaram a Convenção sobre a Eliminação 
de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. Até dezembro de 2012, 
essa Convenção contava com 187 Estados-partes.  

Embora esse dado reflita a ampla adesão dos Estados a esta 
Convenção (perdendo apenas para a Convenção sobre os Direitos da Criança 
em número de Estados-partes), a Convenção sobre a Eliminação de todas as 
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formas de Discriminação contra a Mulher enfrenta o paradoxo de ser o 
instrumento que recebeu o maior número de reservas formuladas pelos 
Estados, dentre os tratados internacionais de direitos humanos.  

Um universo significativo de reservas concentrou-se na cláusula relativa 
à igualdade entre homens e mulheres na família. Tais reservas foram 
justificadas com base em argumentos de ordem religiosa, cultural ou mesmo 
legal, havendo países (como Bangladesh e Egito) que acusaram o Comitê 
sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher de praticar “imperialismo 
cultural e intolerância religiosa”, ao impor-lhes a visão de igualdade entre 
homens e mulheres, inclusive na família. 
 Qual é o perfil da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a Mulher? Quais são seus objetivos centrais? A 
Convenção se fundamenta na dupla obrigação de eliminar a discriminação e de 
assegurar a igualdade. Trata do princípio da igualdade seja como obrigação 
vinculante, seja como objetivo.  

Tal como a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial, esta Convenção (art. 4º) prevê a possibilidade de adoção 
das “ações afirmativas”, como importante medida a ser adotada pelos Estados 
para acelerar o processo de obtenção da igualdade. Na qualidade de medidas 
especiais temporárias, com vistas a acelerar o processo de igualização de 
status entre homens e mulheres, as ações afirmativas cessarão quando 
alcançados os seus objetivos. São, assim, medidas compensatórias para 
remediar as desvantagens históricas, aliviando as condições resultantes de um 
passado discriminatório. 

Ao ratificar a Convenção, os Estados-partes assumem o compromisso 
de, progressivamente, eliminar todas as formas de discriminação no que tange 
ao gênero, assegurando a efetiva igualdade entre eles. Não aborda a violência 
contra a mulher de forma explícita, embora essa violência constitua grave 
discriminação.  

Em 1993 foi adotada a Declaração sobre a Eliminação da Violência 
contra a Mulher, que define a violência contra a mulher como “qualquer ato de 
violência baseado no gênero que resulte, ou possa resultar, em dano físico, 
sexual ou psicológico ou em sofrimento para a mulher, inclusive as ameaças de 
tais atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, podendo ocorrer na 
esfera pública ou na esfera privada.  

Acrescente-se que a proteção internacional dos direitos humanos das 
mulheres foi reforçada pela Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 
e pela Declaração e Plataforma de Ação de Pequim de 1995, ao enfatizarem 
que os direitos das mulheres são parte inalienável, integral e indivisível dos 
direitos humanos universais. Nesse sentido, não há como conceber os direitos 
humanos sem a plena observância dos direitos das mulheres. 

No cenário internacional, a Conferência de Viena, em 1993, reafirmou a 
importância do reconhecimento universal do direito à igualdade relativa ao 
gênero, clamando pela ratificação universal da Convenção sobre a Eliminação 
da Discriminação contra as Mulheres. 

Quanto aos mecanismos de monitoramento, a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher estabelece 
um Comitê próprio (a exemplo dos Comitês criados pelas demais convenções), 
que, todavia, tinha sua competência limitada à apreciação de relatórios 
encaminhados pelos Estados-partes. Diversamente da Convenção sobre a 
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Eliminação da Discriminação Racial, o único mecanismo de monitoramento 
previsto por esta Convenção reduzia-se aos relatórios elaborados pelos 
Estados-partes. Apenas em 1999, com a adoção do Protocolo Facultativo à 
Convenção, é que a competência do Comitê foi ampliada para receber e 
examinar petições individuais bem como para investigações in loco.  

Finalmente, em 12 de março de 1999, a 43ª sessão da Comissão do 
Status da Mulher da ONU concluiu o Protocolo Facultativo à Convenção sobre 
a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. O 
Protocolo institui dois mecanismos de monitoramento: a) o mecanismo da 
petição, que permite o encaminhamento de denúncias de violação de direitos 
enunciados na Convenção à apreciação do Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher; e b) um procedimento investigativo, que habilita 
o Comitê a investigar a existência de grave e sistemática violação aos direitos 
humanos das mulheres. Para acionar estes mecanismos de monitoramento, é 
necessário que o Estado tenha ratificado o Protocolo Facultativo.  

O Protocolo entrou em vigor em 22 de dezembro de 2000, com o 
depósito do décimo instrumento de ratificação, tendo, até dezembro de 2012, 
104 Estados-partes.  

Até maio de 2011, o Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a Mulher havia recebido um total de 27 petições 
individuais. Desse universo, 6 casos haviam sido examinados, tendo o Comitê 
entendido ter ocorrido violação em 4 deles; 8 casos haviam sido declarados 
inadmissíveis; 3 haviam sido arquivados; e 10 casos estavam pendentes de 
apreciação.  
 

 
i) Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes 
 

Outro documento a merecer destaque é a Convenção contra a Tortura e 
outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada 
pela ONU em 28 de setembro de 1984. Em dezembro de 2012, contava com 
153 Estados-partes.  

O art. 1º da Convenção define “tortura” como “qualquer ato pelo qual 
dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, 
informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira 
pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir 
esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 
discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são 
infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções 
públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência”.  

A definição de tortura envolve, assim, três elementos essenciais: a) a 
inflição deliberada de dor ou sofrimentos físicos ou mentais; b) a finalidade do 
ato (obtenção de informações ou confissões, aplicação de castigo, intimidação 
ou coação e qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza); c) a vinculação do agente ou responsável, direta ou indiretamente, 
com o Estado.  

Ao longo da Convenção, são consagrados, dentre outros direitos, a 
proteção contra atos de tortura e outras formas de tratamento cruel, desumano 
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ou degradante; o direito de não ser extraditado ou expulso para um Estado 
onde há substancial risco de sofrer tortura; o direito à indenização no caso de 
tortura; o direito a que a denúncia sobre tortura seja examinada imparcialmente 
e o direito a não ser torturado para fins de obtenção de prova ilícita, como a 
confissão. 

Considerando que a tortura é um crime que viola o Direito Internacional, 
a Convenção estabelece a jurisdição compulsória e universal para os 
indivíduos suspeitos de sua prática (arts. 5º a 8º). Compulsória porque obriga 
os Estados-partes a punir os torturadores, independentemente do território 
onde a violação tenha ocorrido e da nacionalidade do violador e da vítima. 

No que tange ao sistema de monitoramento, esta Convenção estabelece 
os três mecanismos já analisados: as petições individuais, os relatórios e as 
comunicações interestatais. Assim como a Convenção sobre a Eliminação da 
Discriminação Racial, esta exige que o Estado-parte faça uma declaração 
habilitando o Comitê contra a Tortura a receber as comunicações individuais e 
as interestatais. Sem que se faça tal declaração, não se admite o 
encaminhamento de comunicações ao Comitê.  

Até junho de 2012, apenas 66 Estados-partes haviam reconhecido a 
competência do Comitê contra a Tortura para apreciar petições individuais, e 
62 Estados-partes haviam reconhecido a competência do Comitê para apreciar 
comunicações interestatais.  

Importa destacar que, embora as decisões dos Comitês não sejam 
legalmente vinculantes e obrigatórias, têm efetivamente auxiliado o exercício 
dos direitos humanos reconhecidos no plano internacional, em face do 
chamado power of shame ou power of embarrassment. 

O Comitê contra a Tortura havia recebido, até junho de 2011, um total de 
462 petições individuais. Desse universo, 184 casos haviam sido examinados, 
tendo o Comitê entendido ter ocorrido violação em 60 deles; 62 casos haviam 
sido declarados inadmissíveis; 118 haviam sido arquivados; e 101 casos 
estavam pendentes de apreciação.  
 
j) Convenção sobre os Direitos da Criança 
 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1989 
e vigente desde 1990, destaca-se como o tratado internacional de proteção de 
direitos humanos com o mais elevado número de ratificações. Em dezembro de 
2012, contava com 193 Estados-partes. Nos termos dessa Convenção, a 
criança é definida como “todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a 
não ser que, pela legislação aplicável, a maioridade seja atingida mais cedo” 
(art. 1º). 

A Convenção acolhe a concepção do desenvolvimento integral da 
criança, reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito, a exigir proteção 
especial e absoluta prioridade. Ao ratificar a Convenção, os Estados-partes se 
comprometem a proteger a criança contra todas as formas de discriminação e 
assegurar-lhe assistência apropriada.  

Note-se que a Conferência de Viena, ao insistir no objetivo da 
“ratificação universal” — e sem reservas — dos tratados e protocolos de 
direitos humanos adotados no âmbito do sistema das Nações Unidas, urge a 
ratificação universal da Convenção sobre os Direitos da Criança e sua efetiva 
implementação por todos os Estados-partes, mediante a adoção de todas as 
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medidas legislativas, administrativas e de outra natureza que se façam 
necessárias, bem como mediante a alocação do máximo possível de recursos 
disponíveis. 

Vale ressaltar que, no tocante à exploração econômica e sexual de 
crianças e à participação destas em conflitos armados, foram adotados, em 25 
de maio de 2000, dois Protocolos Facultativos à Convenção dos Direitos da 
Criança, pela Resolução A/RES/54/263 da Assembleia Geral: o Protocolo 
Facultativo sobre a Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia Infantis e o 
Protocolo Facultativo sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados. 
Esses Protocolos visam a fortalecer o rol de medidas protetivas no que tange 
às violações sobre as quais discorrem. O Protocolo sobre a Venda de 
Crianças, Prostituição e Pornografia Infantis impõe aos Estados-partes a 
obrigação de proibir a venda de crianças, a prostituição e a pornografia infantis. 

Quanto ao mecanismo de controle e fiscalização dos direitos enunciados 
na Convenção, é instituído o Comitê sobre os Direitos da Criança, ao qual cabe 
monitorar a implementação da Convenção, por meio do exame de relatórios 
periódicos encaminhados pelos Estados-partes. Tal — que apenas a partir do 
Protocolo Facultativo passou a contar com outros mecanismos de 
monitoramento —, a Convenção sobre os Direitos da Criança tão somente 
prevê a sistemática dos relatórios, mediante os quais devem os Estados-partes 
esclarecer as medidas adotadas em cumprimento à Convenção.  Não inovam 
os Protocolos Facultativos à Convenção, na medida em que não introduzem a 
sistemática de petições ou de comunicações interestatais. 

Finalmente, em 19 de dezembro de 2011, foi adotado o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao procedimento 
de comunicações. Com o objetivo de instituir “child-sensitive procedures” e 
sempre endossando o princípio do interesse superior da criança, o Protocolo 
habilita o Comitê de Direitos da Criança a apreciar petições individuais 
(inclusive no caso de violação a direitos econômicos, sociais e culturais); a 
adotar “interim measures” quando houver urgência, em situações excepcionais 
e para evitar danos irreparáveis à(s) vítima(s) de violação; a apreciar 
comunicações interestatais; e a realizar investigações in loco, nas hipóteses de 
graves ou sistemáticas violações aos direitos humanos das crianças. 
 
k) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias 
 

Adotada pela Resolução n. 45/158 da Assembleia Geral da ONU, de 18 
de dezembro de 1990, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias 
entrou em vigor em 1º de julho de 2003, nos termos de seu artigo 87. Até 
dezembro de 2012, contava com 46 Estados-partes.  Esta Convenção 
remanesce sendo o tratado de direitos humanos com o menor universo de 
ratificações. 

Em 1990 era, assim, adotada a Convenção, que, sob a perspectiva dos 
direitos humanos, enfoca a problemática da imigração, fixando parâmetros 
protetivos mínimos a serem aplicados pelos Estados-partes aos trabalhadores 
migrantes e aos membros de suas famílias, independentemente de seu status 
migratório. 
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Objetiva a Convenção consagrar a proteção internacional dos direitos de 
todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias. Especial 
atenção é conferida aos direitos dos trabalhadores migrantes não 
documentados ou em situação irregular, comumente empregados em 
condições de trabalho menos favoráveis que outros trabalhadores e, por vezes, 
explorados e vítimas de graves violações de direitos humanos. 

Para efeitos da Convenção, a expressão “trabalhador migrante” designa 
a pessoa que vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada em 
um Estado de que não é nacional (artigo 2º). Os direitos dos trabalhadores 
migrantes e dos membros de suas famílias previstos na Convenção não podem 
ser objeto de renúncia, nos termos do artigo 82.  

No que se refere ao monitoramento da Convenção, tal como as demais 
Convenções já estudadas, é instituído um Comitê para a proteção dos Direitos 
de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros das suas Famílias, 
integrado por dez experts de alta autoridade moral, imparcialidade e 
reconhecida competência no domínio abrangido pela Convenção. Os membros 
do Comitê exercem suas funções a título pessoal e não governamental (ver 
artigo 72). 

Quanto aos mecanismos de monitoramento, a Convenção estabelece a 
sistemática de relatórios a serem elaborados periodicamente pelos Estados-
partes, contemplando as medidas legislativas, judiciais, administrativas e de 
outra natureza voltadas à implementação da Convenção, em conformidade 
com o artigo 73. Por meio de cláusulas facultativas, são previstos os 
mecanismos das comunicações interestatais e das petições individuais, nos 
termos dos artigos 76 e 77 respectivamente. 

 
l) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

Organismos internacionais estimam haver no mundo aproximadamente 
650 milhões de pessoas com deficiências, o que corresponde a 10% da 
população mundial. Na América Latina e no Caribe, estima-se que sejam ao 
menos 50 milhões de pessoas, 82% das quais vivendo na pobreza. Deficiência 
e pobreza são termos inter-relacionados. 

A história da construção dos direitos humanos das pessoas com 
deficiência compreende quatro fases: a) uma fase de intolerância em relação 
às pessoas com deficiência, em que a deficiência simbolizava impureza, 
pecado, ou mesmo, castigo divino; b) uma fase marcada pela invisibilidade das 
pessoas com deficiência; c) uma terceira fase orientada por uma ótica 
assistencialista, pautada na perspectiva médica e biológica de que a deficiência 
era uma “doença a ser curada”, sendo o foco centrado no indivíduo “portador 
da enfermidade”; e d) finalmente uma quarta fase orientada pelo paradigma 
dos direitos humanos, em que emergem os direitos à inclusão social, com 
ênfase na relação da pessoa com deficiência e do meio em que ela se insere, 
bem como na necessidade de eliminar obstáculos e barreiras superáveis, 
sejam elas culturais, físicas ou sociais, que impeçam o pleno exercício de 
direitos humanos. 

É sob esta inspiração que, em 13 de dezembro de 2006, foi adotada 
pela ONU a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nos 
termos da Resolução da Assembleia Geral n. 61/106. A Convenção entrou em 
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vigor em 3 de maio de 2008, mediante o depósito do vigésimo instrumento de 
ratificação, em conformidade com o artigo 45 do texto. 

O texto apresenta uma definição inovadora de deficiência, compreendida 
como toda e qualquer restrição física, mental, intelectual ou sensorial, causada 
ou agravada por diversas barreiras, que limite a plena e efetiva participação na 
sociedade. 

O propósito maior da Convenção é promover, proteger e assegurar o 
pleno exercício dos direitos humanos das pessoas com deficiência, 
demandando dos Estados-partes medidas legislativas, administrativas e de 
outra natureza para a implementação dos direitos nela previstos. Introduz a 
Convenção o conceito de “reasonable accommodation”, apontando ao dever do 
Estado de adotar ajustes, adaptações, ou modificações razoáveis e 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o exercício dos direitos 
humanos em igualdade de condições com as demais. 

Oito são os princípios inspiradores da Convenção: a) respeito à 
dignidade, autonomia individual para fazer suas próprias escolhas e 
independência pessoal; b) não discriminação; c) plena e efetiva participação e 
inclusão social; d) respeito às diferenças e aceitação das pessoas com 
deficiência com parte da diversidade humana; e) igualdade de oportunidades; f) 
acessibilidade; g) igualdade entre homens e mulheres; h) respeito ao 
desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e respeito aos 
direitos destas crianças de preservar sua identidade. 

No tocante ao monitoramento dos direitos previstos pela Convenção, é 
instituído pelo art. 34 um Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
integrado inicialmente por doze experts, com larga experiência em direitos 
humanos e deficiência, que devem atuar a título pessoal e não governamental 
— tal como ocorre com todos os Comitês criados pelos demais tratados de 
direitos humanos (os treaty bodies). Para a composição do Comitê devem ser 
observados a representação geográfica equitativa, a representação dos 
distintos sistemas jurídicos, o equilíbrio de gênero, bem como a participação de 
experts em deficiência.  

Quanto aos mecanismos de monitoramento, a Convenção estabelece 
tão somente a sistemática de relatórios a serem elaborados periodicamente 
pelos Estados-partes (artigo 35). Por meio de um Protocolo Facultativo à 
Convenção, também adotado em 13 de dezembro de 2006, é reconhecida a 
competência do referido Comitê para receber e considerar petições de 
indivíduos ou grupos de indivíduos vítimas de violação por um Estado-parte 
dos direitos previstos na Convenção. Requisitos de admissibilidade — como a 
inexistência de litispendência internacional e o esgotamento prévio dos 
recursos internos — são exigidos para a admissibilidade das petições, nos 
termos do artigo 2º do Protocolo. 

Como examinado neste capítulo, no âmbito global, a sistemática de 
monitoramento internacional se restringe ao mecanismo de relatórios, a serem 
elaborados pelos Estados-partes, e, por vezes, aos mecanismos das 
comunicações interestatais e petições individuais a serem apreciadas pelos 
Comitês internacionais, que, todavia, não apresentam caráter jurisdicional. 

 
m) O Tribunal Penal Internacional, a Convenção para a Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio e a Convenção Internacional para a 
Proteção de todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado 
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A análise do Tribunal Penal Internacional requer, preliminarmente, o 

enfoque da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. 
Pode-se afirmar que esta Convenção foi o primeiro tratado internacional de 
proteção dos direitos humanos aprovado no âmbito da ONU, datando sua 
adoção de 9 de dezembro de 1948. Tendo em vista as atrocidades perpetradas 
ao longo da Segunda Guerra Mundial, particularmente o genocídio que resultou 
na morte de seis milhões de judeus, a Convenção afirma ser o genocídio um 
crime que viola o Direito Internacional, o qual os Estados se comprometem a 
prevenir e punir. 

Quanto aos precedentes históricos da criação da Corte Penal 
Internacional, há que destacar os Tribunais de Nuremberg e Tóquio, como 
também os Tribunais ad hoc da Bósnia e da Ruanda, constituídos por 
resolução do Conselho de Segurança da ONU, em 1993 e 1994, 
respectivamente, com fundamento no Capítulo VII da Carta da ONU. 
Eis que em 17 de julho de 1998, na Conferência de Roma, foi ineditamente 
aprovado o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, por 120 votos favoráveis, 
7 contrários (China, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Israel, Sri Lanka e 
Turquia) e 21 abstenções. Em 1º de julho de 2002, o Estatuto de Roma entrou 
em vigor. Até dezembro de 2012, 121 Estados o haviam ratificado.  
  Como já mencionado, desde 1948, com a adoção da Convenção para a 
Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, era prevista a criação de 
uma Corte Penal Internacional. Passados cinquenta anos, aprovou-se o 
Estatuto da Corte Penal Internacional, de caráter permanente, independente, 
com jurisdição complementar às Cortes nacionais e vinculada ao sistema das 
Nações Unidas, o que significa decisivo avanço para a proteção dos direitos 
humanos. 
 O Tribunal Penal Internacional permite limitar a seletividade política até 
então existente. Como visto, os Tribunais ad hoc, criados na década de 90 para 
julgar os crimes ocorridos na ex-Iugoslávia e em Ruanda, basearam-se em 
resoluções do Conselho de Segurança da ONU, para as quais se requer o 
consenso dos 5 membros permanentes, com poder de veto, nos termos do 
artigo 27, parágrafo 3º, da Carta da ONU. 

Ao contrário, o Tribunal Penal Internacional assenta-se no primado da 
legalidade, mediante uma justiça preestabelecida, permanente e independente, 
aplicável igualmente a todos os Estados que a reconhecem, capaz de 
assegurar direitos e combater a impunidade, especialmente a dos mais graves 
crimes internacionais. 

Integrado por dezoito juízes, com mandato de nove anos, o Tribunal 
Penal Internacional é composto dos seguintes órgãos, nos termos do art. 34 do 
Estatuto: a) Presidência (responsável pela administração do Tribunal); b) 
Câmaras (divididas em Câmara de Questões Preliminares, Câmara de Primeira 
Instância e Câmara de Apelações); c) Promotoria (órgão autônomo do Tribunal, 
competente para receber as denúncias sobre crimes, examiná-las, investigá-las 
e propor ação penal junto ao Tribunal); e d) Secretaria (encarregada de 
aspectos não judiciais da administração do Tribunal). 

De acordo com o art. 5º do Estatuto de Roma, compete ao Tribunal o 
julgamento dos seguintes crimes: a) crime de genocídio (tal como definido no 
art. 2º da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio 
de 1948); b) crimes contra a humanidade (incluindo ataques generalizados e 
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sistemáticos contra a população civil, sob a forma de assassinato, extermínio, 
escravidão, deportação, encarceramento, tortura, violência sexual, estupro, 
prostituição, gravidez e esterilização forçadas, desaparecimento forçado, o 
crime de apartheid, entre outros que atentem gravemente contra a integridade 
física ou mental); c) crimes de guerra (violações ao Direito Internacional 
humanitário, especialmente às Convenções de Genebra de 1949); e d) crimes 
de agressão (ainda pendente de definição, nos termos do art. 5º, 2, do 
Estatuto). 

O exercício da jurisdição internacional pode ser acionado mediante 
denúncia de um Estado-parte ou do Conselho de Segurança à Promotoria, a 
fim de que esta investigue o crime, propondo a ação penal cabível, nos termos 
dos arts. 13 e 14 do Estatuto. Pode ainda a própria Promotoria agir de ofício, 
nos termos dos arts. 13 e 15. 

Em todas as hipóteses, o exercício da jurisdição é condicionado à 
adesão do Estado ao tratado, ou seja, é necessário que o Estado reconheça 
expressamente a jurisdição internacional. Note-se que a ratificação do tratado 
não comporta reservas, devendo o Estado ratificá-lo na íntegra e sem 
ressalvas (art. 120). 

Quanto às penas, o Estatuto estabelece como regra a pena máxima de 
30 anos, admitindo, excepcionalmente, a prisão perpétua, quando justificada 
pela extrema gravidade do crime e pelas circunstâncias pessoais do 
condenado (art. 77). Não bastando a sanção de natureza penal, o Tribunal 
poderá também impor sanções de natureza civil, determinando a reparação às 
vítimas e aos seus familiares (art. 75). O Estado conjuga, desse modo, a justiça 
retributiva com a justiça reparatória. 

Até fevereiro de 2006, mais de mil e setecentas denúncias de indivíduos 
e de organizações não governamentais de direitos humanos, provenientes de 
mais de cem países, haviam sido recebidas pela Promotoria do Tribunal Penal 
Internacional. Preliminarmente, as denúncias são analisadas pela Promotoria, a 
fim de verificar a existência de uma base mínima para o início de investigações, 
de acordo com o Estatuto de Roma e com o Regulamento de Procedimento e 
Prova. 

Contudo, após uma análise inicial, 80% das denúncias foram 
consideradas fora da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, enquanto as 
demais foram submetidas a uma análise mais aprofundada, compreendendo, 
por vezes, investigação. 

Destaque-se o caso envolvendo o Sudão (crimes contra a humanidade e 
crimes de guerra em Darfur), submetido à Promotoria pelo Conselho de 
Segurança da ONU, em março de 2005, nos termos da Resolução n. 1.593. 
Em 15 de julho de 2008, a Promotoria do Tribunal Penal Internacional solicitou 
ordem de prisão contra o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, acusado pela 
prática de crime de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra 
cometidos na região de Darfur. Segundo a ONU, o conflito em Darfur já deixou 
mais de 300 mil mortos e 2,5 milhões de refugiados. 

Em março de 2009, o Tribunal Penal Internacional expediu mandado de 
prisão em face de Omar al-Bashir — o primeiro mandado expedido pelo 
Tribunal contra um presidente em exercício. Em 26 de novembro de 2009, a 
Promotoria apresentou requerimento à Câmara de Questões Preliminares II 
para autorizar a abertura de uma investigação a proprio motu em relação à 
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violência e supostos crimes internacionais ocorridos pós-eleição de 2007-2008, 
no Quênia. 

Na ordem contemporânea, inadmissível é o silêncio e a indiferença da 
comunidade internacional, especialmente em face de atrozes violações a 
direitos humanos. Do princípio da não intervenção no âmbito internacional 
(reflexo mesmo da noção clássica de soberania absoluta do Estado), transitou-
se ao “direito de ingerência” e mais recentemente à chamada responsibility to 
protect (responsabilidade internacional de proteção). 

Da proibição de ingerência passou-se, assim, ao direito de ingerência, 
para culminar em um quase “dever” de intervenção internacional, em casos de 
graves e sistemáticas violações a direitos. É neste cenário que o Tribunal Penal 
Internacional simboliza um avanço civilizatório extraordinário, ao celebrar a 
esperança por justiça e pelo combate à impunidade dos mais graves crimes, 
permitindo que a força do direito possa prevalecer em detrimento do direito da 
força. 
 
n) Mecanismos globais não convencionais de proteção dos direitos 
humanos 
 

A proteção internacional dos direitos humanos não se restringe, contudo, 
aos mecanismos convencionais explicitados neste capítulo. Ela abrange, ainda, 
mecanismos tidos como não convencionais, isto é, decorrentes de resoluções 
elaboradas por órgãos criados pela Carta das Nações Unidas, como a 
Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social e a Comissão de Direitos 
Humanos, entre outros.  

Tratar-se-á aqui especificamente da Comissão de Direitos Humanos, 
que ocupava posição central no sistema não convencional de proteção. Como 
já abordado no capítulo anterior, especialmente no tópico dedicado à Carta da 
ONU, após mais de 50 anos de trabalho, em 24 de março de 2006, a Comissão 
de Direitos Humanos teve sua última sessão, sendo abolida em 16 de junho de 
2006 e substituída pelo Conselho de Direitos Humanos. 

No que toca à sua composição, a Comissão contou de 1947 a 2003 com 
os seguintes membros: 46 Estados africanos, 26 Estados da Ásia, 18 da 
América Latina, 11 da Europa Central e do Leste Europeu, 21 da Europa 
Ocidental e outros (como o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália). A 
Comissão era integrada por 53 membros, que, na qualidade de representantes 
governamentais, eram eleitos para mandato de três anos pelo Conselho 
Econômico e Social. O Brasil obteve mandatos sucessivos de 1978 a 1998, 
tendo sido novamente eleito em 2000. 

A Comissão foi criada em 1946 com a competência genérica para atuar 
em quaisquer questões afetas a direitos humanos. Nos primeiros 20 anos de 
sua existência, concentrou-se na fixação de parâmetros mínimos para a 
proteção desses direitos, elaborando projetos para várias das Convenções 
internacionais estudadas neste capítulo. 

Em 1967, a Comissão assumiu uma segunda função, que consiste na 
apreciação de casos específicos de violações a direitos humanos. Na 
consideração desses casos, a Comissão seguia basicamente dois 
procedimentos: o procedimento 1235 e o procedimento 1503, alterado pela 
Resolução n. 2000/3, adotada pelo Conselho Econômico e Social em 16 de 
junho de 2000.  
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Cabe ressaltar, ainda, que os mecanismos não convencionais envolvem 
medidas urgentes de proteção de caráter essencialmente preventivo. Embora 
mais comumente utilizadas nos mecanismos temáticos, especialmente 
naqueles referentes a execuções arbitrárias ou sumárias, à tortura, a 
desaparecimentos forçados ou involuntários e à detenção arbitrária, as 
medidas urgentes são, por vezes, requeridas em procedimentos envolvendo a 
indicação de relatores especiais para países determinados. 

 
Segunda Parte – Capítulo VII 

 
A ESTRUTURA NORMATIVA DO SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS — O SISTEMA INTERAMERICANO 
 
a) Introdução 
 

O sistema internacional de proteção dos direitos humanos pode 
apresentar diferentes âmbitos de aplicação. Daí falar nos sistemas global e 
regional de proteção dos direitos humanos. Todos os instrumentos analisados 
no capítulo anterior — a International Bill of Rights, como as demais 
Convenções Internacionais — integram o sistema global de proteção, tendo em 
vista que foram produzidos no âmbito das Nações Unidas, que, por sua vez, 
representam os Estados participantes da comunidade internacional.  

Ao lado do sistema global, surgem os sistemas regionais de proteção, 
que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano regional, 
particularmente na Europa, América e África. Em 1977, as Nações Unidas 
formalmente endossaram uma nova concepção, encorajando os Estados, em 
áreas em que acordos regionais de direitos humanos ainda não existissem, a 
considerar a possibilidade de firmar tais acordos, com vista a estabelecer em 
sua respectiva região um sólido aparato regional para a promoção e proteção 
dos direitos humanos (Assembleia Geral, resolução 32/127, 1977). 

Consolida-se, assim, a convivência do sistema global — integrado pelos 
instrumentos das Nações Unidas, como a Declaração Universal de Direitos 
Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e as demais 
Convenções internacionais — com instrumentos do sistema regional de 
proteção, integrado por sua vez pelo sistema interamericano, europeu e 
africano de proteção aos direitos humanos. 

Ainda no dizer de Henry Steiner, “há, atualmente, três sistemas regionais 
principais — o europeu, o interamericano e o africano. Adicionalmente, há um 
incipiente sistema árabe e a proposta de criação de um sistema regional 
asiático”. Cada um dos sistemas regionais de proteção apresenta um aparato 
jurídico próprio. O sistema interamericano tem como principal instrumento a 
Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, que estabelece a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana. 

Já o sistema europeu (o mais antigo e avançado) conta com a 
Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, que estabeleceu 
originariamente a Comissão e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Com o 
Protocolo n. 11, em vigor desde novembro de 1998, houve a fusão da 
Comissão com a Corte, com vistas à maior justicialização do sistema europeu, 
mediante uma Corte reformada e permanente. Por fim, o sistema africano (o 
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mais incipiente) apresenta como principal instrumento a Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos de 1981, que, por sua vez, estabelece a 
Comissão Africana de Direitos Humanos; posteriormente foi criada a Corte 
Africana de Direitos Humanos, mediante um Protocolo à Carta, em 1998. 

Quanto à convivência dos sistemas global e regional, relatório produzido 
pela Commission to Study the Organization of Peace acentua: “Pode ser 
afirmado que o sistema global e o sistema regional para a promoção e proteção 
dos direitos humanos não são necessariamente incompatíveis; pelo contrário, 
são ambos úteis e complementares. 

Diante desse universo de instrumentos internacionais, cabe ao indivíduo 
que sofreu violação de direito escolher o aparato mais favorável, tendo em vista 
que, eventualmente, direitos idênticos são tutelados por dois ou mais 
instrumentos de alcance global ou regional, ou, ainda, de alcance geral ou 
especial. Vale dizer, os diversos sistemas de proteção de direitos humanos 
interagem em benefício dos indivíduos protegidos. O que importa é o grau de 
eficácia da proteção, e, por isso, deve ser aplicada a norma que no caso 
concreto melhor proteja a vítima. 

Com base nesses elementos introdutórios, buscar-se-á compreender o 
sistema regional de proteção dos direitos humanos. A análise se limitará ao 
sistema interamericano de proteção, uma vez que é o sistema que se aplica 
diretamente ao caso brasileiro. 

 
b) Breves considerações sobre a Convenção Americana de Direitos 
Humanos 
 

O instrumento de maior importância no sistema interamericano é a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de 
San José da Costa Rica. Foi assinada em San José, Costa Rica, em 1969, 
entrando em vigor em 1978. Apenas Estados-membros da Organização dos 
Estados Americanos têm o direito de aderir à Convenção Americana, que, até 
dezembro de 2012, contava com 25 Estados-partes. 

Ele reconhece e assegura um catálogo de direitos civis e políticos similar 
ao previsto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Desse 
universo de direitos, destacam-se: o direito à personalidade jurídica, o direito à 
vida, o direito a não ser submetido à escravidão, o direito à liberdade, o direito 
a um julgamento justo, o direito à compensação em caso de erro judiciário, o 
direito à privacidade, o direito à liberdade de consciência e religião, o direito à 
liberdade de pensamento e expressão, o direito à resposta, o direito à liberdade 
de associação, o direito ao nome, o direito à nacionalidade, o direito à liberdade 
de movimento e residência, o direito de participar do governo, o direito à 
igualdade perante a lei e o direito à proteção judicial.  

Em face desse catálogo de direitos constantes da Convenção 
Americana, cabe ao Estado-parte a obrigação de respeitar e assegurar o livre e 
pleno exercício desses direitos e liberdades, sem qualquer discriminação. Cabe 
ainda ao Estado-parte adotar todas as medidas legislativas e de outra natureza 
que sejam necessárias para conferir efetividade aos direitos e liberdades 
enunciados. A Convenção Americana estabelece um aparato de 
monitoramento e implementação dos direitos que enuncia. Esse aparato é 
integrado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte 
Interamericana.  
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c) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
  

A competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
alcança todos os Estados-partes da Convenção Americana, em relação aos 
direitos humanos nela consagrados. Alcança ainda todos os Estados membros 
da Organização dos Estados Americanos, em relação aos direitos consagrados 
na Declaração Americana de 1948.  

Quanto a sua composição, a Comissão é integrada por sete membros 
“de alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos”, que podem ser nacionais de qualquer Estado-membro da 
Organização dos Estados Americanos. Os membros da Comissão são eleitos, 
a título pessoal, pela Assembleia Geral por um período de quatro anos, 
podendo ser reeleitos apenas uma vez. 

Promover a observância e a proteção dos direitos humanos na América 
é a principal função da Comissão Interamericana. Para tanto, cabe à Comissão 
fazer recomendações aos governos dos Estados-partes, prevendo a adoção de 
medidas adequadas à proteção desses direitos; preparar estudos e relatórios 
que se mostrem necessários; solicitar aos governos informações relativas às 
medidas por eles adotadas concernentes à efetiva aplicação da Convenção; e 
submeter um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados 
Americanos. “De acordo com as acertadas observações do destacado 
internacionalista mexicano César Sepúlveda, atualmente presidente da citada 
Comissão Interamericana, a mesma realiza as seguintes funções: 
 a) conciliadora, entre um Governo e grupos sociais que vejam violados os 
direitos de seus membros;  
b) assessora, aconselhando os Governos a adotar medidas adequadas para 
promover os direitos humanos; 
c) crítica, ao informar sobre a situação dos direitos humanos em um Estado 
membro da OEA, depois de ter ciência dos argumentos e das observações do 
Governo interessado, quando persistirem estas violações; 
d) legitimadora, quando um suposto Governo, em decorrência do resultado do 
informe da Comissão acerca de uma visita ou de um exame, decide reparar as 
falhas de seus processos internos e sanar as violações;  
e) promotora, ao efetuar estudos sobre temas de direitos humanos, a fim de 
promover seu respeito; e  
f) protetora, quando além das atividades anteriores, intervém em casos 
urgentes para solicitar ao Governo, contra o qual se tenha apresentado uma 
queixa, que suspenda sua ação e informe sobre os atos praticados. 

É também da competência da Comissão examinar as comunicações, 
encaminhadas por indivíduo ou grupos de indivíduos, ou ainda entidade não 
governamental, que contenham denúncia de violação a direito consagrado pela 
Convenção. A Convenção Americana estabelece que, para que os Estados se 
tornem parte, devem aceitar ipso facto esta competência da Comissão para 
tratar de comunicações contra eles próprios.  Determinados requisitos de 
admissibilidade, como o prévio esgotamento dos recursos internos — salvo no 
caso de injustificada demora processual, ou no caso de a legislação doméstica 
não prover o devido processo legal. 

Além do requisito do prévio esgotamento dos recursos internos, outro 
requisito de admissibilidade é a inexistência de litispendência internacional, ou 
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seja, a mesma questão não pode estar pendente em outra instância 
internacional. No âmbito procedimental, ao receber uma petição, a Comissão 
Interamericana inicialmente decide sobre sua admissibilidade, levando em 
consideração os requisitos estabelecidos no art. 46 da Convenção. Se 
reconhecer a admissibilidade da petição, solicita informações ao Governo 
denunciado.  

Como explica Héctor Fix-Zamudio: “A tramitação das denúncias e 
reclamações, tanto privadas, como dos Estados, podem ser divididas em duas 
etapas: a primeira se refere aos requisitos de admissibilidade e a segunda 
consiste na observância do contraditório”. 

Recebidas as informações do Governo, ou transcorrido o prazo sem que 
as tenha recebido, a Comissão verifica se existem ou se subsistem os motivos 
da petição ou comunicação. Na hipótese de não existirem ou não subsistirem, 
a Comissão mandará arquivar o expediente. Contudo, se o expediente não for 
arquivado, a Comissão realizará, com o conhecimento das partes, um exame 
acurado do assunto e, se necessário, realizará a investigação dos fatos. 
 Feito o exame da matéria, a comissão se empenhará em buscar uma 
solução amistosa entre as partes — denunciante e Estado. Se alcançada a 
solução amistosa, a Comissão elaborará um informe que será transmitido ao 
peticionário e aos Estados-partes da Convenção, sendo comunicado 
posteriormente à Secretaria da Organização dos Estados Americanos para 
publicação.  

Esse informe conterá uma breve exposição dos fatos e da solução 
alcançada.  Entretanto, se não for alcançada qualquer solução amistosa, a 
Comissão redigirá um relatório, apresentando os fatos e as conclusões 
pertinentes ao caso e, eventualmente, recomendações ao Estado-parte. 

O relatório é encaminhado ao Estado-parte, que tem o prazo de três 
meses para conferir cumprimento às recomendações feitas. Durante esse 
período de três meses, o caso pode ser solucionado pelas partes ou 
encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Se, ao longo desse prazo, o caso não for solucionado pelas partes e 
nem mesmo for submetido à Corte, a Comissão, por maioria absoluta de votos, 
poderá emitir sua própria opinião e conclusão. A Comissão fará as 
recomendações pertinentes e fixará um prazo, dentro do qual o Estado deverá 
tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação. 

Vencido o prazo fixado, a Comissão decidirá, por maioria absoluta de 
votos de seus membros, se as medidas recomendadas foram adotadas pelo 
Estado e se publicará o informe por ela elaborado no relatório anual de suas 
atividades.  

No entanto, como já dito, no período de três meses, contados da data da 
remessa do relatório ao Estado denunciado, o caso poderá ser encaminhado à 
apreciação da Corte Interamericana, que é o órgão jurisdicional desse sistema 
regional. Apenas a Comissão Interamericana e os Estados- -partes podem 
submeter um caso à Corte Interamericana, não estando prevista a legitimação 
do indivíduo, nos termos do art. 61 da Convenção Americana. 

Também sob a forma de cláusula facultativa está previsto o sistema das 
comunicações interestatais. Na lição de Thomas Buergenthal: “A Comissão 
Interamericana pode apenas tratar das chamadas comunicações interestatais 
— comunicações submetidas por um Estado contra outro Estado — se ambos 
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os Estados, além de terem ratificado a Convenção Americana, fizeram uma 
declaração reconhecendo a competência interestatal da Comissão. 

Por fim, em casos de gravidade e urgência, e toda vez que resulte 
necessário, de acordo com as informações disponíveis (por exemplo, na 
hipótese em que a vida ou integridade pessoal da vítima encontrar-se em 
perigo real ou iminente), a Comissão poderá, por iniciativa própria ou mediante 
petição da parte, solicitar ao Estado em questão a adoção de medidas 
cautelares para evitar danos irreparáveis, como prevê o art. 25 do novo 
Regulamento da Comissão.  

Pode ainda a Comissão solicitar à Corte Interamericana a adoção de 
medidas provisórias, em casos de extrema gravidade e urgência, para evitar 
dano irreparável à pessoa, em matéria ainda não submetida à apreciação da 
Corte (art. 74 do novo Regulamento). 

 
d) A Corte Interamericana de Direitos Humanos 
 

Quanto à Corte Interamericana, órgão jurisdicional do sistema regional, é 
composta por sete juízes nacionais de Estados membros da OEA, eleitos a 
título pessoal pelos Estados partes da Convenção. A Corte Interamericana 
apresenta competência consultiva e contenciosa. Na lição de Héctor Fix-
Zamudio: “De acordo com o disposto nos arts. 1º e 2º de seu Estatuto, a Corte 
Interamericana possui duas atribuições essenciais: a primeira, de natureza 
consultiva, relativa à interpretação das disposições da Convenção Americana, 
assim como das disposições de tratados concernentes à proteção dos direitos 
humanos nos Estados Americanos; a segunda, de caráter jurisdicional, 
referente à solução de controvérsias que se apresentem acerca da 
interpretação ou aplicação da própria Convenção”.  

A outra atribuição da Corte é a de interpretar a Convenção Americana e 
determinados tratados de direitos humanos, em procedimentos que não 
envolvem a adjudicação para fins específicos. Esta é a jurisdição consultiva da 
Corte Interamericana”.   

No plano consultivo, qualquer membro da OEA — parte ou não da 
Convenção — pode solicitar o parecer da Corte em relação à interpretação da 
Convenção ou de qualquer outro tratado relativo à proteção dos direitos 
humanos nos Estados americanos. A Corte ainda pode opinar sobre a 
compatibilidade de preceitos da legislação doméstica em face dos instrumentos 
internacionais, efetuando, assim, o “controle da convencionalidade das leis”.  

Ressalte-se que a Corte não efetua uma interpretação estática dos 
direitos humanos enunciados na Convenção Americana, mas, tal como a Corte 
Europeia, realiza interpretação dinâmica e evolutiva, de forma a interpretar a 
Convenção considerando o contexto temporal da interpretação, o que permite a 
expansão de direitos. 

Até junho de 2012, a Corte havia emitido 20 opiniões consultivas. No 
exercício de sua competência consultiva, a Corte Interamericana tem 
desenvolvido análises aprofundadas a respeito do alcance e do impacto dos 
dispositivos da Convenção Americana.  

Como afirma Monica Pinto: “a Corte tem emitido opiniões consultivas 
que têm permitido a compreensão de aspectos substanciais da Convenção, 
dentre eles: o alcance de sua competência consultiva, o sistema de reservas, 
as restrições à adoção da pena de morte, os limites ao direito de associação, o 



46 
 

sentido do termo ‘leis’ quando se trata de impor restrições ao exercício de 
determinados direitos, a exigibilidade do direito de retificação ou resposta, o 
habeas corpus e as garantias judiciais nos estados de exceção, a interpretação 
da Declaração Americana, as exceções ao esgotamento prévio dos recursos 
internos e a compatibilidade de leis internas em face da Convenção”.  

Adicionem-se, ainda, as opiniões consultivas sobre a condição jurídica e 
os direitos humanos das crianças (por solicitação da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos) e sobre a condição jurídica e os direitos de migrantes 
sem documentos (por solicitação do México).  Acrescente-se também a opinião 
consultiva a respeito da interpretação do art. 55 da Convenção Americana 
concernente ao instituto do juiz ad hoc e a paridade de armas no processo 
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

No plano contencioso, como já dito, a competência da Corte para o 
julgamento de casos é, por sua vez, limitada aos Estados-partes da Convenção 
que reconheçam tal jurisdição expressamente, nos termos do artigo 62 da 
Convenção. Reitere se que apenas a Comissão Interamericana e os Estados 
partes podem submeter um caso à Corte Interamericana, não estando prevista 
a legitimação do indivíduo, nos termos do art. 61 da Convenção Americana. Em 
2001, contudo, a Corte revisou substancialmente as suas Regras de 
Procedimento para, de forma mais efetiva, assegurar a representação das 
vítimas perante a Corte. Ainda que indivíduos e ONGs não tenham acesso 
direto à Corte, se a Comissão Interamericana submeter o caso perante a Corte, 
as vítimas, seus parentes ou representantes podem submeter de forma 
autônoma seus argumentos, arrazoados e provas perante a Corte.   

Um caso a merecer menção é o caso Damião Ximenes Lopes contra o 
Brasil, envolvendo a morte, após três dias de internação em hospital 
psiquiátrico, de pessoa com deficiência mental. Foi o primeiro caso sobre 
saúde mental a ser decidido pela Corte. Também neste caso apontou-se à 
responsabilidade internacional do Estado por omissão, resultante na violação 
aos direitos à vida, à integridade física e à proteção judicial da vítima. 

Embora recente a jurisprudência da Corte, o sistema interamericano está 
se consolidando como importante e eficaz estratégia de proteção dos direitos 
humanos, quando as instituições nacionais se mostram omissas ou falhas.  

Por fim, cabe realçar que o sistema interamericano tem assumido 
extraordinária relevância, como especial locus para a proteção de direitos 
humanos. O sistema interamericano salvou e continua salvando muitas vidas; 
tem contribuído de forma decisiva para a consolidação do Estado de Direito e 
das democracias na região; tem combatido a impunidade; e tem assegurado às 
vítimas o direito à esperança de que a justiça seja feita e os direitos humanos 
sejam respeitados. 

O sistema interamericano tem revelado, sobretudo, uma dupla vocação: 
impedir retrocessos e fomentar avanços no regime de proteção dos direitos 
humanos, sob a inspiração de uma ordem centrada no valor da absoluta 
prevalência da dignidade. 

 
Terceira Parte 

O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
E A REDEFINIÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL 
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Capítulo VIII — O ESTADO BRASILEIRO E O SISTEMA INTERNACIONAL DE 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Transita-se assim à terceira parte deste estudo. A meta agora é 

desenvolver uma investigação que permita avaliar o modo como o Estado 
brasileiro se relaciona com o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o 
modo como este último pode contribuir para o reforço do sistema de proteção 
de direitos no País. 
 

a) A agenda internacional do Brasil a partir da democratização e a 
afirmação dos direitos humanos como tema global 

 
O objetivo deste capítulo é avaliar a posição do Brasil diante dos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos. Este estudo se concentrará 
no período de democratização, deflagrado no Brasil a partir de 1985 e que 
adota como marco jurídico referencial a Constituição Federal de 1988. 

Ao longo do processo de democratização, o Brasil passou a aderir a 
importantes instrumentos internacionais de direitos humanos, aceitando 
expressamente a legitimidade das preocupações internacionais e dispondo-se 
a um diálogo com as instâncias internacionais sobre o cumprimento conferido 
pelo País às obrigações internacionalmente assumidas. 

Vale dizer, se o fim da Segunda Guerra Mundial significou a primeira 
revolução no processo de internacionalização dos direitos humanos, 
impulsionando a criação de órgãos de monitoramento internacional, bem como 
a elaboração de tratados de proteção dos direitos humanos — que compõem 
os sistemas global e regional de proteção —, o fim da Guerra Fria significou a 
segunda revolução no processo de internacionalização dos direitos humanos, a 
partir da consolidação e reafirmação dos direitos humanos como tema global. 

A afirmação dos direitos humanos como tema global vem ainda acenar para 
a relação de interdependência existente entre democracia, desenvolvimento e 
direitos humanos. Importa, neste momento, avaliar a posição do Estado 
brasileiro diante dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. 

 
b) O Brasil e os tratados internacionais de direitos humanos 

 
Desde o processo de democratização do País e em particular a partir da 

Constituição Federal de 1988, o Brasil tem adotado importantes medidas em 
prol da incorporação de instrumentos internacionais voltados à proteção dos 
direitos humanos. 

O marco inicial do processo de incorporação do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos pelo Direito brasileiro foi a ratificação, em 1º de fevereiro de 
1984, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher. A partir dessa ratificação, inúmeros outros relevantes 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos foram também 
incorporados pelo Direito brasileiro, sob a égide da Constituição Federal de 
1988, que, como já visto, situa-se como marco jurídico da transição 
democrática e da institucionalização dos direitos humanos no País. Dentre 
eles, destacam-se: 
a) da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de 
julho de 1989;  
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b) da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, em 28 de setembro de 1989; 
c) da Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990;  
d) do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 
1992;  
e) do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 
de janeiro de 1992 
f) da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992;  
g) da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995;  
h) do Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de 
Morte, em 13 de agosto de 1996; 
i) do Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996 
j) da Convenção Interamericana para Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, em 15 de agosto de 
2001;  
k) do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de 
junho de 2002; 
l) do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas 
de Discriminação contra a Mulher, em 28 de junho de 2002;  
m) do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o 
Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados, em 27 de janeiro de 2004; 
n) do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre 
Venda, Prostituição e Pornografia Infantis, também em 27 de janeiro de 2004;  
o) do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 11 de janeiro de 2007;  
p) da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, em 1º de agosto de 2008;  
q) do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 
bem como do Segundo Protocolo ao mesmo Pacto visando à Abolição da Pena 
de Morte, em 25 de setembro de 2009; e  
r) da Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra o 
Desaparecimento Forçado, em 29 de novembro de 2010. 

Enfatize-se que a reinserção do Brasil na sistemática da proteção 
internacional dos direitos humanos vem a redimensionar o próprio alcance do 
termo “cidadania”. Isto porque, além dos direitos constitucionalmente previstos 
no âmbito nacional, os indivíduos passam a ser titulares de direitos 
internacionais. 

O Brasil assume, perante a comunidade internacional, a obrigação de 
manter e desenvolver o Estado Democrático de Direito e de proteger, mesmo 
em situações de emergência, um núcleo de direitos básicos e inderrogáveis. 
Aceita ainda que essas obrigações sejam fiscalizadas e controladas pela 
comunidade internacional, mediante uma sistemática de monitoramento 
efetuada por órgãos de supervisão internacional. 

Observe-se que a Declaração de Viena de 1993, em seu § 26, insiste no 
objetivo da ratificação universal — e sem reservas — de todos os tratados e 
protocolos de direitos humanos adotados no âmbito do sistema das Nações 
Unidas. Especialmente em 1992, por ocasião da adesão aos três tratados 
gerais de proteção dos direitos humanos — a Convenção Americana e os dois 
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Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas —, o Estado brasileiro passou 
definitivamente a se inserir no sistema de proteção internacional dos direitos 
humanos. 
 

c) Pela plena vigência dos tratados internacionais de direitos 
humanos: a revisão de reservas e declarações restritivas, a 
reavaliação da posição do Brasil quanto a cláusulas e 
procedimentos facultativos e outras medidas 

 
A plena vigência dos tratados de direitos humanos requer a adoção de 

providências adicionais pelo Brasil, entre elas uma profunda revisão das 
reservas e declarações restritivas feitas pelo Estado brasileiro quando  da 
ratificação de Convenções voltadas à proteção dos direitos humanos. 

A título ilustrativo, ao ratificar o Segundo Protocolo ao Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos, em 25 de setembro de 2009, o Estado brasileiro o 
fez com reserva expressa ao art. 2º. Ao ratificar a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, por exemplo, 
o Estado brasileiro declarou não estar vinculado ao disposto no art. 29 (1) da 
Convenção. 

Observe-se que, em relação à Convenção sobre a Eliminação de todas as 
formas de Discriminação Racial, ao Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, à Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, ao Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos e à Convenção sobre os Direitos da Criança, o Brasil 
não elaborou qualquer reserva ou declaração restritiva quando da ratificação. 

Assim, no âmbito do sistema global das Nações Unidas, finalmente, em 25 
de setembro de 2009, o Estado brasileiro ratificou o Protocolo Facultativo 
relativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de modo a habilitar 
o Comitê de Direitos Humanos a receber e apreciar comunicações individuais 
que veiculem denúncia de violação de direito enunciado no Pacto. 

Fundamental, ainda, é a ratificação do Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a do Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao procedimento 
de comunicações, que fortalecem a proteção desses direitos no plano 
internacional, mediante a introdução da sistemática de comunicações 
individuais, comunicações interestatais, investigações in loco e medidas de 
urgência para evitar danos irreparáveis às vítimas de violação. 

O Estado brasileiro deve também encaminhar aos competentes órgãos 
internacionais os relatórios pertinentes às medidas legislativas, administrativas 
e judiciárias adotadas, para o fim de conferir cumprimento às obrigações 
internacionais decorrentes da ratificação dos tratados de proteção dos direitos 
humanos. 

Quanto à competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, o Estado brasileiro finalmente a reconheceu em dezembro de 1998, 
por meio do Decreto Legislativo n. 89, de 3 de dezembro de 1998, que teceu a 
declaração expressa de tal reconhecimento, nos termos do art. 62 da 
Convenção Americana.  

Tão relevante quanto o reconhecimento da competência contenciosa da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, ocorrido em dezembro de 1998, foi 
a aceitação pelo Brasil da competência do Tribunal Penal Internacional, 
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previsto no Estatuto de Roma, de julho de 1998, ratificado pelo Estado 
brasileiro em 20 de junho de 2002. 

Exemplo de grave omissão estatal concernente à obrigação 
internacionalmente contraída em matéria de direitos humanos atinha-se à 
inexistência de normatividade nacional específica em relação à prevenção, 
combate e erradicação da violência contra a mulher. Ressalte-se que, ao 
ratificar a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), o Estado brasileiro 
assumiu o dever jurídico de, sem demora, “incluir em sua legislação interna 
normas penais, civis e administrativas necessárias para prevenir, punir e 
erradicar a violência contra a mulher” (art. 7º da Convenção). No entanto, até 
2006, o Estado brasileiro não havia elaborado legislação específica sobre a 
matéria, o que caracterizava violação ao dispositivo internacional. Finalmente, 
em 7 de agosto de 2006, foi adotada a Lei n. 11.340 (“Lei Maria da Penha”), 
que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

Não obstante avanços extremamente significativos tenham ocorrido ao 
longo do processo de democratização brasileira, no que tange à incorporação 
de mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos, ainda resta o 
importante desafio — decisivo ao futuro democrático — do pleno e total 
comprometimento do Estado brasileiro com a causa dos direitos humanos. 
 
Capítulo IX — A ADVOCACIA DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS: CASOS CONTRA O ESTADO BRASILEIRO PERANTE O 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 
a) Introdução 
 

Esta análise apresentará como objeto casos de violação de direitos 
humanos submetidos à apreciação do sistema interamericano de direitos 
humanos. No sistema interamericano testemunha-se uma crescente litigância 
internacional.  
Neste contexto, a Comissão Interamericana surge como relevante instância 
internacional competente para examinar comunicações ou petições individuais 
que denunciem violação a direito internacionalmente assegurado – no caso, 
direito assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos ou por 
outro tratado do sistema interamericano. 

Quanto à Corte Interamericana, em dezembro de 1998, o Brasil 
reconheceu sua competência jurisdicional, o que ampliou e fortaleceu 
consideravelmente as instâncias de proteção dos direitos humanos 
internacionalmente assegurados.O indivíduo não tem acesso direto à Corte. 
Nos termos do art. 61 da Convenção Americana, apenas a Comissão 
Interamericana e os Estados partes podem submeter um caso à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

 
b) Federalização das violações de direitos humanos 
 

As ações internacionais concretizam e refletem a dinâmica integrada do 
sistema de proteção dos direitos humanos, pela qual os atos internos do 
Estado estão sujeitos à supervisão e ao controle dos órgãos internacionais de 
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proteção, quando a atuação do Estado se mostra omissa ou falha na tarefa de 
garantir esses mesmos direitos. 

Como se verá, os casos a seguir examinados — todos eles —requerem 
o controle internacional para situações em que direitos fundamentais são 
violados pelo Estado brasileiro, solicitando uma resposta internacional em 
razão da ofensa de obrigações internacionalmente assumidas. 

Há 98 casos contra o Brasil pendentes de apreciação na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. Importa ressaltar, uma vez mais, que o 
sistema de proteção internacional dos direitos humanos é adicional e 
subsidiário e, nesse sentido, pressupõe o esgotamento dos recursos internos 
para seu acionamento. 

Vale dizer, a sistemática internacional só pode ser invocada quando o 
Estado se mostrar omisso ou falho na tarefa de proteger os direitos 
fundamentais. Passa-se, assim, à análise de ações internacionais impetradas 
contra o Estado do Brasil perante a Comissão Interamericana, em razão da 
violação de direitos humanos garantidos na Declaração Americana, na 
Convenção Americana de Direitos Humanos ou ainda em outro tratado do 
sistema interamericano. 

 
c) Casos contra o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos 
 

Neste tópico serão examinados 98 casos contra o Estado brasileiro que 
foram admitidos pela Comissão Interamericana no período de 1970 a 2008. 
Desse total, há casos que foram apreciados pela Comissão Interamericana e 
há aqueles — a maioria deles — que estão pendentes perante a Comissão 
Interamericana. 

Os casos pendentes são processados pela Comissão em regime 
confidencial, o que impossibilitou a este estudo o acesso ao desenvolvimento 
de cada um. À luz dos 98 casos levantados, optou-se por criar uma tipologia de 
análise, orientada pela natureza do direito violado. Isto é, preferiu-se essa 
classificação ao exame isolado e particular de cada caso. Nesse sentido, foram 
criadas oito categorias, que correspondem a casos de:  

1) detenção arbitrária, tortura e assassinato cometidos durante o regime 
autoritário militar;  

2) violação dos direitos dos povos indígenas; 
3) violência rural; 
4) violência policial; 
5) violação dos direitos de crianças e adolescentes; 
6) violência contra a mulher;  
7) discriminação racial; e  
8) violência contra defensores de direitos humanos. 
 

1) Casos de detenção arbitrária, tortura e assassinato cometidos durante 
o regime autoritário militar  
 

Do universo de 98 casos examinados, dez envolvem denúncias de 
detenção arbitrária e tortura cometidas durante o regime autoritário militar. Tais 
ações foram submetidas à apreciação da Comissão Interamericana o período 
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de 1970 a 1974, com exceção do caso da “guerrilha do Araguaia” (Caso 1552), 
que foi encaminhado à Comissão em 1997. 

Constata-se, a partir desses nove casos, que as vítimas das violações 
perpetradas eram lideranças da Igreja Católica, líderes de trabalhadores, 
estudantes, professores universitários, advogados, economistas e demais 
profissionais que, de alguma forma, apresentavam reação e resistência ao 
regime repressivo que perdurou no País de 1964 a 1985. 
 
2) Casos de violação dos direitos dos povos indígenas 
 

Também de grande impacto no âmbito internacional foi o Caso 7615, 
relativo à violação dos direitos dos povos indígenas no Brasil, particularmente 
da comunidade Yanomami, em 1980. Considerando o levantamento das ações 
internacionais contra o Estado brasileiro, apresentadas à Comissão 
Interamericana, o Caso 7615 se distingue dos demais por ser o primeiro caso 
submetido por organizações não governamentais de âmbito internacional 
contra o Governo do Brasil. 

Além do Caso 7615, foi submetido à Comissão Interamericana o Caso 
11745, que consistia na denúncia de chacina de dezesseis índios Yanomamis, 
em junho de 1993, na região de Haximu, fronteira com a Venezuela. Segundo a 
denúncia, em razão de negligência e omissão do Governo brasileiro, o território 
Yanomami foi invadido por garimpeiros, o que resultou em graves confrontos, 
implicando a violação dos direitos humanos daquele povo indígena. 
 
3) Casos de violência rural 
 

Do universo de 98 casos coletados, constata-se que 15 envolvem 
situação de violência rural. Trata-se dos Casos 11287, 11289, 11405, 11495, 
11556, 11820, 11517, 12066, 12200, 12310, 12353, 12478, 12332, 1290-04 e 
1236-06. A maioria se encontra pendente de apreciação perante a Comissão 
Interamericana. 

Inicialmente, cabe observar que os 15 casos foram encaminhados à 
Comissão Interamericana por organizações não governamentais de âmbito 
internacional e nacional, particularmente pela Human Rights Watch Americas, 
pelo Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Justiça 
Global, pela Comissão Pastoral da Terra e pela Rede Nacional de Advogados 
Populares. 
 Destaca-se  o Caso 11556, que alcançou larga repercussão nacional e 
internacional, refere-se ao caso denominado “Corumbiara”, em que, em virtude 
de conflito agrário na fazenda Santa Elina (em Rondônia), dez pessoas ligadas 
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) foram mortas por 
policiais militares e mais de cem ficaram feridas. A Comissão Interamericana, 
no relatório final de mérito, condenou o Estado brasileiro por violação aos 
direitos previstos na Convenção Americana.  
 
4) Casos de violência policial 
 

Dos 98 casos apreciados, 38 correspondem a situações de violência 
policial ocorridas no Brasil a partir de 1982. Considerando que parte dessas 
ações encontra-se pendente perante a Comissão Interamericana, este estudo 
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se limita a enfocar a denúncia oferecida, tendo em vista o regime de 
confidencialidade acolhido pela Comissão em relação aos casos pendentes. 

Cabe anotar que todos os casos foram submetidos à Comissão 
Interamericana por organizações não governamentais de direitos humanos, 
entre elas o Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São 
Paulo, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), a Human 
Rights Watch/Americas e a Comissão Teotônio Vilela. 

Considerando o universo dos 38 casos concernentes à violência policial, 
sete merecem destaque — os Casos 10301, 11291, 11566, 11694, 12008, 
11516 e 12227 — em face do número de vítimas e do significativo impacto 
nacional e internacional que produziram. 
 
5) Casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes 
 

No que tange à violação dos direitos de crianças e adolescentes, 
merecem destaque os Casos 11993, 11702, 12328, 12426 e 12427. O Caso 
11993 refere-se ao caso denominado “Candelária”: oito crianças e 
adolescentes foram encontrados mortos nos arredores da igreja da Candelária, 
no Rio de Janeiro, em julho de 1993.  

Na mesma direção, o Caso 12328 diz respeito à denúncia de tortura e 
maus-tratos sofridos por adolescente internos no estabelecimento da Febem do 
complexo do Tatuapé, em São Paulo. A Comissão Interamericana solicitou a 
adoção de medidas cautelares para proteger a vida e a integridade física dos 
adolescentes. 
 
6) Casos de violência contra a mulher 
 

Do universo dos 98 casos examinados, três (os Casos 11996, 12051 e 
12263) denunciam a violência contra a mulher, apresentando como 
fundamento central a violação à Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ratificada pelo Brasil em 27 de 
novembro de 1995. 

A petição referente ao Caso 12051 denuncia grave violência perpetrada 
contra Maria da Penha Maia Fernandes por parte de seu então companheiro. 
As tentativas de homicídio e as agressões acabaram por provocar paraplegia 
irreversível na vítima, além de outras lesões. Apesar de condenado pela 
Justiça local, após quinze anos o réu ainda permanecia em liberdade, valendo-
se de sucessivos recursos processuais contra a decisão condenatória do 
Tribunal do Júri.  

A impunidade e a inefetividade do sistema judicial diante da violência 
doméstica contra as mulheres no Brasil motivaram, em 1998, a apresentação 
do caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2001, em 
decisão inédita, a Comissão Interamericana condenou o Estado brasileiro por 
negligência e omissão em relação à violência doméstica, recomendando ao 
Estado, dentre outras medidas, “prosseguir e intensificar o processo de 
reforma, a fim de romper com a tolerância estatal e o tratamento discriminatório 
com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil”.  

A decisão fundamentou-se na violação, pelo Estado, dos deveres 
assumidos em face da ratificação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
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Violência contra a Mulher (“Convenção do Belém do Pará”). É a primeira vez 
que um caso de violência doméstica leva à condenação de um país, no âmbito 
do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. 
  Observe-se que, em cumprimento à decisão da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, no caso 12051 (caso “Maria da Penha”), 
o Estado brasileiro adotou a Lei n. 11.340/2006, que cria mecanismos para 
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como 
determinou o pagamento de indenização à vítima.  
 
7) Caso de discriminação racial 
 

O Caso 12001, no universo dos casos apreciados, destaca-se por ser o 
único caso a envolver denúncia de discriminação racial.  Este caso refere-se à 
discriminação racial sofrida por vítima cujo ingresso em emprego foi recusado 
em virtude de ser negra. Os peticionários solicitam à Comissão Interamericana 
seja responsabilizado o Governo brasileiro pela violação ao dever de garantir o 
livre e pleno exercício dos direitos dispostos na Convenção Americana. 
 
8) Casos de violência contra defensores de direitos humanos 
 

Adota-se neste trabalho a definição segundo a qual defensores de 
direitos humanos são todos os indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que 
promovem e protegem os direitos humanos e as liberdades fundamentais 
universalmente reconhecidos, conforme dispõe a Declaração dos Direitos e 
Responsabilidades dos Indivíduos, Grupos e Órgãos da Sociedade para 
Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Individuais 
Universalmente Reconhecidos, adotada pela ONU em 9 de dezembro de 1998. 

Destaca-se, neste tópico, o caso emblemático de Gilson Nogueira 
Carvalho (Caso 12058), concernente ao brutal assassinato desse defensor de 
direitos humanos, advogado do Centro de Direitos Humanos e Memória 
Popular de Natal, por grupo de extermínio, em 20 de outubro de 1996, no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

No mesmo sentido, o Caso 12397 envolve denúncia de ameaça de 
morte recebida por histórico defensor de direitos humanos no Estado de São 
Paulo. Além dos Casos 12058 e 12397, somam-se outros relativos ao 
assassinato de jornalistas, em virtude de denúncias veiculadas, em Minas 
Gerais (Caso 12212), no Rio de Janeiro (Caso 12213) e na Bahia (Casos 
12308 e 12309). 
 

d) Análise dos casos — limites e possibilidades da advocacia do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos no Brasil 

 
Considerando que o universo desses 98 casos representa o número total de 

casos formalmente admitidos pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos contra o Estado brasileiro até 2004, acredita-se que sua análise 
possa revelar conclusões elucidativas acerca do exercício da advocacia do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos no âmbito brasileiro. 

Se o objetivo da análise é avaliar o modo como a advocacia do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos tem sido exercida no Brasil, o primeiro foco 
de análise deve ater-se aos atores sociais nela envolvidos. Indaga-se: quem 
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são os proponentes dessas ações internacionais submetidas à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos?  

Considerando a demarcação dos dois distintos períodos, observa-se que 
durante o regime militar, de 1964 a 1985, 90% das comunicações examinadas 
foram encaminhadas por indivíduo ou grupo de indivíduos — em apenas um 
único caso a comunicação foi encaminhada por entidades não governamentais. 
Já no segundo período, relativo ao processo de democratização, 100% dos 
casos examinados foram encaminhados por entidades não governamentais de 
defesa dos direitos humanos, de âmbito nacional ou internacional, e, por vezes, 
pela atuação conjunta dessas entidades.  

Passa-se então à segunda indagação: essas ações internacionais 
denunciam a violação de qual categoria de direitos? Qual a natureza dos 
direitos violados? Considerando o primeiro período, relativo ao regime militar, 
constata-se que, dos 10 casos apreciados, 9 se referem a casos de detenção 
arbitrária e tortura ocorridas durante o regime autoritário militar, enquanto 1 
caso envolve a violação dos direitos dos povos indígenas . Já no segundo 
período, ou seja, a partir do processo de democratização iniciado em 1985, 
observa-se que, dos casos apreciados, 38 envolvem violência policial, além 
dos casos referentes à violência rural, violação de direitos de crianças e 
adolescentes, violência contra a mulher, violação dos direitos das populações 
indígenas, discriminação racial e violência contra defensores de direitos 
humanos. 

Em outras palavras, se no primeiro período 90% dos casos denunciaram 
a prática de violência do regime militar, no segundo mais de 40% dos casos 
denunciaram a violência policial. Ao lado dos 38 casos de violência policial, 
constata-se que os demais casos restantes, concernentes ao período de 
democratização, refletem violência cometida em face de grupos socialmente 
vulneráveis, como os povos indígenas, a população negra, as mulheres, as 
crianças e os adolescentes. 

Uma terceira questão se apresenta: como caracterizar as vítimas dessas 
violações de direitos? Quanto às vítimas dessas violações, se no primeiro 
período (de 1964 a 1985), em 90% dos casos examinados, as vítimas eram 
líderes da Igreja Católica, estudantes, líderes de trabalhadores, professores 
universitários, advogados, economistas e outros profissionais, todos em geral 
integrantes da classe média brasileira, no segundo período, relativo ao 
processo de democratização, em 87% dos casos examinados as vítimas 
podem ser consideradas pessoas socialmente pobres, sem qualquer liderança 
destacada, o que inclui tanto aqueles que viviam como pedreiros, vendedores, 
auxiliares de escritório, ajudantes de obras, mecânicos ou em outras atividades 
pouco rentáveis no Brasil como os que viviam em favelas, nas ruas, nas 
estradas, nas prisões ou mesmo em regime de trabalho escravo no campo, 
tendo acentuado grau de vulnerabilidade. 

Importa ainda assinalar que 97% dos casos que integram o período da 
democratização foram submetidos à Comissão a partir de 1992, ou seja, a 
partir da ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo 
Estado brasileiro. 

Como foi examinado, o sistema interamericano invoca um parâmetro de 
ação para os Estados, legitimando o encaminhamento de comunicações de 
indivíduos e entidades não governamentais se esses Standards internacionais 
são desrespeitados. Nesse sentido, a sistemática internacional estabelece a 
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tutela, a supervisão e o monitoramento do modo pelo qual os Estados 
garantem os direitos humanos internacionalmente assegurados. 

Enfim, considerando a experiência brasileira, pode-se afirmar que, com o 
intenso envolvimento das organizações não governamentais, a partir de 
articuladas e competentes estratégias de litigância, os instrumentos 
internacionais constituem poderosos mecanismos para a promoção do efetivo 
fortalecimento da proteção dos direitos humanos no âmbito nacional. 

 
e) Casos contra o Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos 
 

Tendo em vista que o Estado brasileiro apenas reconheceu a competência 
jurisdicional da Corte Interamericana em dezembro de 1998 e considerando 
que somente Estados e a Comissão Interamericana podem acessá-la (após 
esgotados os procedimentos perante a Comissão Interamericana, nos termos 
dos arts. 48 a 50 da Convenção Americana), verifica-se até o presente 
momento um número reduzido de casos. Com efeito, até junho de 2012, 
apenas nove casos haviam sido encaminhados à Corte Interamericana contra o 
Estado brasileiro. Deste universo, cinco são casos contenciosos e quatro 
envolvem medidas provisórias. 

No caso Damião Ximenes Lopes, a Corte proferiu a primeira sentença 
condenatória contra o Brasil, em 4 de julho de 2006, em virtude de maus-tratos 
sofridos pela vítima, portadora de transtorno mental, em clínica psiquiátrica no 
Ceará. A decisão da Corte condenou o Brasil pela violaçãoaos direitos à vida, à 
integridade física e à proteção judicial, uma vez que a vítima, pela violência 
sofrida, faleceu três dias após a sua internação na clínica. Em cumprimento à 
decisão, o Estado brasileiro publicou a sentença da Corte Interamericana no 
Diário Oficial da União, bem como assegurou o pagamento de indenização aos 
familiares da vítima.  

No caso Escher, em sentença de 6 de julho de 2009, a Corte 
Interamericana condenou o Estado brasileiro em virtude de interceptação e 
monitoramento ilegal de linhas telefônicas, envolvendo integrantes do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), por violação ao direito 
à vida privada, à honra e à reputação, bem como ao direito à liberdade de 
associação, determinando ao Estado o pagamento de indenização por danos 
imateriais às vítimas, a publicação da sentença em jornais de ampla circulação 
nacional e a investigação dos fatos que geraram a violação. 

No caso Garibaldi, concernente à execução sumária ocorrida em novembro 
de 1998, quando do despejo de famílias de trabalhadores sem terra que 
ocupavam uma fazenda em Querência do Norte, no Paraná, a Corte, em 
sentença proferida em 23 de setembro de 2009, condenou o Estado brasileiro 
pela violação aos direitos à proteção judicial e às garantias judiciais, 
determinando a publicação da sentença em jornais de ampla circulação 
nacional, o pagamento de danos materiais e imateriais aos familiares da vítima, 
bem como condenando o Estado ao dever de conduzir eficazmente e dentro de 
um prazo razoável o inquérito para identificar, processar e punir os autores da 
morte da vítima.  

No caso Gomes Lund e outros, em sentença proferida em 24 de novembro 
de 2010, a Corte Interamericana condenou o Brasil em virtude do 
desaparecimento de integrantes da guerrilha do Araguaia durante as 
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operações militares ocorridas na década de 70. O caso foi submetido à Corte 
pela Comissão Interamericana, ao reconhecer que o caso “representava uma 
oportunidade importante para consolidar a jurisprudência interamericana sobre 
leis de anistia em relação aos desaparecimentos forçados e às execuções 
extrajudiciais, com a consequente obrigação dos Estados de assegurar o 
conhecimento da verdade, bem como de investigar, processar e punir graves 
violações de direitos humanos”. 

Ineditamente, em 18 de novembro de 2011, foi adotada a Lei n. 12.528, que 
institui a Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e 
esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas durante o 
regime militar, a fim de efetivar o “direito à memória e à verdade e promover a 
reconciliação nacional”. O Programa Nacional de Direitos Humanos III, lançado 
em 21 de dezembro de 2009, já previa a Comissão Nacional de Verdade, com 
o objetivo de resgatar as informações relativas ao período da repressão militar.  

No Brasil tão somente foi contemplado o direito à reparação, com o 
pagamento de indenização aos familiares dos desaparecidos políticos, nos 
termos da Lei n. 9.140/95. Direito à verdade e direito à informação simbolizam 
um avanço extraordinário ao fortalecimento do Estado de Direito, da 
democracia e dos direitos humanos no Brasil. São instrumentos capazes de 
transformar a dinâmica de poder dos atores sociais, revelando o sentido do 
presente e sua relação com o passado. Estes avanços da justiça de transição 
são reflexo da força catalizadora da jurisprudência da Corte Interamericana na 
experiência brasileira. 

 
 Capítulo X — ENCERRAMENTO: O DIREITO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS E A REDEFINIÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL 
 

Nestas considerações finais, pretende-se tecer uma reflexão sobre o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e a redefinição da cidadania no 
Brasil. O Direito Internacional dos Direitos Humanos constitui um movimento 
extremamente recente na história, surgindo, a partir do pós-guerra, como 
resposta às atrocidades cometidas durante o nazismo. É nesse cenário que se 
desenha o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e 
referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. 

Nesse sentido, uma das principais preocupações deste movimento foi 
converter os direitos humanos em tema de legítimo interesse da comunidade 
internacional, o que implicou os processos de universalização e 
internacionalização dos mesmos direitos.  

Tais processos levaram, por sua vez, à formação de um sistema 
normativo internacional de proteção de direitos humanos, de âmbito global e 
regional, como também de âmbito geral e específico. Adotando o valor da 
primazia da pessoa humana, esses sistemas se complementam, interagindo 
com o sistema nacional de proteção, a fim de proporcionar a maior efetividade 
possível na tutela e promoção de direitos fundamentais. 

Ao acolher o aparato internacional de proteção, bem como as 
obrigações internacionais dele decorrentes, o Estado passa a aceitar o 
monitoramento internacional no que se refere ao modo pelo qual os direitos 
fundamentais são respeitados em seu território. 

Enfatize-se, contudo, que a ação internacional é sempre uma ação 
suplementar, constituindo garantia adicional de proteção dos direitos humanos. 
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Os indivíduos convertem-se em sujeitos de Direito Internacional — 
tradicionalmente, uma arena em que só os Estados podiam participar. Com 
efeito, na medida em que guardam relação direta com os instrumentos 
internacionais de direitos humanos — que lhes atribuem direitos fundamentais 
imediatamente aplicáveis. 

Note-se que, no caso brasileiro, a incorporação do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos e de seus importantes instrumentos é conseqüência do 
processo de democratização, iniciado em 1985. Esse processo possibilitou a 
reinserção do Brasil na arena internacional de proteção dos direitos humanos 
— embora relevantes medidas ainda necessitem ser adotadas pelo Estado 
brasileiro para o completo alinhamento do País com a causa da plena vigência 
dos direitos humanos. 

Por esse prisma, o aparato internacional permite intensificar as 
respostas jurídicas ante casos de violação de direitos humanos, e, 
consequentemente, ao reforçar a sistemática de proteção de direitos, o aparato 
internacional permite o aperfeiçoamento do próprio regime democrático. 

Enfatize-se que a Constituição brasileira de 1988, como marco jurídico 
da institucionalização dos direitos humanos e da transição democrática no 
País, ineditamente consagra o primado do respeito aos direitos humanos como 
paradigma propugnado para a ordem internacional. 

À luz desse regime, os tratados de direitos humanos são incorporados 
automaticamente pelo Direito brasileiro e passam a apresentar hierarquia de 
norma constitucional, diversamente dos tratados tradicionais, os quais se 
sujeitam à sistemática da incorporação legislativa e detêm status hierárquico 
infraconstitucional. Por força do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal de 1988, 
todos os tratados de direitos humanos, independentemente do quorum de sua 
aprovação, são materialmente constitucionais, compondo o bloco de 
constitucionalidade. 

O quorum qualificado introduzido pelo § 3º do mesmo artigo (fruto da 
Emenda Constitucional n. 45/2004), ao reforçar a natureza constitucional dos 
tratados de direitos humanos, vem a adicionar um lastro formalmente 
constitucional aos tratados ratificados, propiciando a “constitucionalização 
formal” dos tratados de direitos humanos no âmbito jurídico interno. Nesta 
hipótese, os tratados de direitos humanos formalmente constitucionais são 
equiparados às emendas à Constituição, isto é, passam a integrar formalmente 
o Texto Constitucional. 

A Carta de 1988 acolhe, desse modo, um sistema misto, que combina 
regimes jurídicos diferenciados — um aplicável aos tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos e outro aplicável aos tratados tradicionais. 
Insista-se: a Constituição de 1988, por força do art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, atribuiu 
aos direitos humanos internacionais hierarquia de norma constitucional, 
incluindo-os no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, que 
apresentam aplicabilidade imediata. 

Como este trabalho pôde demonstrar, a conclusão advém de 
interpretação sistemática e teleológica do Texto de 1988, especialmente em 
face da força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos 
fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do 
fenômeno constitucional. 

Em favor da natureza constitucional dos direitos enunciados nos tratados 
internacionais, adicione-se também o fato de o processo de globalização ter 
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implicado a abertura da Constituição à normação internacional. Quanto ao 
impacto jurídico do Direito Internacional dos Direitos Humanos no Direito 
brasileiro, acrescente-se que os direitos internacionais — por força do princípio 
da norma mais favorável à vítima, que assegura a prevalência da norma que 
melhor e mais eficazmente proteja os direitos humanos — apenas vêm a 
aprimorar e fortalecer, jamais a restringir ou debilitar, o grau de proteção dos 
direitos consagrados no plano normativo constitucional.  

A sistemática internacional de proteção vem ainda a permitir a tutela, a 
supervisão e o monitoramento de direitos por organismos internacionais.  
Embora incipiente no Brasil, verificou-se que a advocacia do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos tem sido capaz de propor relevantes ações 
internacionais, invocando a atenção da comunidade internacional para a 
fiscalização e o controle de graves casos de violação de direitos humanos. 

Seja em face da sistemática de monitoramento internacional que 
proporciona, seja em face do extenso universo de direitos que assegura, o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos vem a instaurar o processo de 
redefinição do próprio conceito de cidadania no âmbito brasileiro. O conceito de 
cidadania se vê, assim, alargado e ampliado, na medida em que passa a incluir 
não apenas direitos previstos no plano nacional, mas também direitos 
internacionalmente enunciados. 

Hoje se pode afirmar que a realização plena e não apenas parcial dos 
direitos da cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, 
nacional e internacionalmente assegurados. 

 
INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 
Objetiva este quadro apresentar importantes instrumentos internacionais 

ratificados pelo Brasil no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  
 

 
SISTEMA GLOBAL 

 

 
INSTRUMENTO 

INTERNACIONAL 

 
DATA DE ADOÇÃO 

 
DATA DA 

RATIFICAÇÃO PELO 
BRASIL 

 
Carta das Nações 
Unidas 

 
Adotada e aberta a 
assinatura pela 
Conferência de São 
Francisco em 26.6.1945 

 
21.9.1945 

 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

 
Adotada e proclamada 
pela Resolução 
217-A (III) da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
10.12.1948 

 
Assinada em 10.12.1948 
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Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Adotado pela Resolução 
2.200-A 
(XXI) da Assembleia 
Geral das Nações 
Unidas em 16.12.1966 

24.1.1992 

 
Protocolo Facultativo ao 
Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

 
Adotado pela Resolução 
2.200-A (XXI) da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
16.12.1966 

 
25.9.2009 

 
Segundo Protocolo 
Facultativo ao Pacto 
Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 
para a Abolição da Pena 
de Morte 

 
Adotado pela Resolução 
44/128 da Assembleia 
Geral das Nações 
Unidas em 15.12.1989 

 
25.9.2009 

 
Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

 
Adotado pela Resolução 
2.200-A (XXI) da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
16.12.1966 

 
24.1.1992 

 
Convenção para a 
Prevenção e Repressão 
do Crime de Genocídio 

 
Adotado pela Resolução 
260-A (III) da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
9.12.1948 

 
4.9.1951 

 
Convenção contra a 
Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes 

 
Adotada pela Resolução 
39/46 da Assembleia 
Geral das Nações 
Unidas em 10.12.1984 

 
28.9.1989 

 
Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a 
Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes 

 
 
Adotado pela Resolução 
A/RES/57/199 

 
12.01.2007 

 
Convenção sobre a 
Eliminação de todas as 
formas de Discriminação 
contra a Mulher 

 
Adotada pela Resolução 
34/180 da Assembleia 
Geral das Nações 
Unidas em 18.12.1979 

 
1º.2.1984 

 
Protocolo Facultativo à 

 
Adotado pela Resolução 

 
28.6.2002 
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Convenção sobre a 
Eliminação de todas as 
formas de Discriminação 
contra a Mulher 

A/54/L4 da Assembleia 
Geral das Nações 
Unidas em 15.10.1999 

 
Convenção sobre a 
Eliminação de todas as 
formas de Discriminação 
Racial 

 
Adotada pela Resolução 
2.106-A (XX) da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
21.12.1965 

 
27.3.1968 

 
Convenção sobre os 
Direitos da Criança 

 
Adotada pela Resolução 
L.44 (XLIV) da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
20.11.1989 

 
24.9.1990 

 
Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência 
 
 
 
Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência 

Adotada pela Resolução 
A/RES/61/106 da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
13.12.2006 
 
 
Adotado pela Resolução 
A/RES/61/106 da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
13.12.2006 

 
 
 
 
1º.8.2008 

 
Convenção Internacional 
para a Proteção 
de todas as pessoas 
contra o 
Desaparecimento 
Forçado 

 
Adotada pela 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
20.12.2006 

 
29.11.2010 

 
 

SISTEMA REGIONAL INTERAMERICANO 
 

 

 
INSTRUMENTO 

INTERNACIONAL 

 
DATA DE ADOÇÃO 

 
DATA DA 

RATIFICAÇÃO PELO 
BRASIL 

 
Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

 
Adotada e aberta a 
assinatura na 
Conferência 
Especializada 
Interamericana sobre 

 
25.9.1992 
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Direitos Humanos, em 
San José da Costa Rica, 
em 22.11.1969 

 
Protocolo Adicional à 
Convenção Americana 
de Direitos Humanos em 
matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e 
Culturais 

 
Adotado pela 
Assembleia Geral da 
Organização dos 
Estados Americanos em 
17.11.1988 

 
21.8.1996 

 
Convenção 
Interamericana para 
Prevenir e 
Punir a Tortura 

Adotada pela 
Assembleia Geral da 
Organização dos 
Estados 
Americanos em 
9.12.1985 

 
20.7.1989 

 
Convenção 
Interamericana para 
Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência 
contra a Mulher 

 
Adotada pela 
Assembleia Geral da 
Organização dos 
Estados Americanos em 
6.6.1994 

 
 
27.11.1995 

 
 

 
 

 
 

 
 


