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APRESENTAÇÃO
A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS AOS 70
Liliana Lyra Jubilut1
Rachel de Oliveira Lopes2

1. Sobre a DUDH
Em 10 de dezembro de 1948, praticamente três anos após sua criação, a
Organização das Nações Unidas (ONU)3 adotou, por meio de sua Assembleia
Geral, a Declaração Universal dos Direitos Humanos4 (DUDH)5 e, com isso,
firmou definitivamente seu compromisso – e o da comunidade internacional
– em prol da proteção da pessoa humana. Tal compromisso complementa a
ideia de paz elencada como um princípio e um propósito da ONU, somando
à paz negativa (entendida como a ausência de conflitos/guerras), a paz positiva6 (compreendida como a proteção do ser humano e a garantia de condições para o amplo desenvolvimento da pessoa humana).
A DUDH, composta de um preâmbulo e 30 artigos, é a matriz axiológica
e normativa do Sistema Internacional de Direito Internacional dos Direitos
Humanos, que se estabeleceu a partir de sua adoção. É também, em conjunto com a Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio7,
adotada um dia antes, a resposta normativa da sociedade internacional aos
Doutora e Mestre em Direito Internacional pela USP. LL.M. em International Legal Studies
pela New York University School of Law. Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito
na Universidade Católica de Santos. Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos
e Vulnerabilidades”.
2
Mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos. Doutoranda em Direito Internacional pela USP. Procuradora Federal (AGU). Membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades
3
A ONU foi estabelecida em 25 de outubro de 1945, por meio da Carta das Nações Unidas.
Esse documento menciona os direitos humanos sete vezes (em seu Preâmbulo e nos artigos
1(3), 13 (b), 55 (c), 62 (2), 68, e 76 (c)), mas apenas como conceito geral sem detalhamentos.
4
Resolução 217-A (III) (ou A/RES/3/217A)
5
Disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.
6
Sobre o tema cf., por exemplo, BOBBIO, N. O problema da guerra e as vias da paz. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: Unesp, 2003.
7
Disponível em: https://www.oas.org/dil/port/1948%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20
sobre%20a%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20Puni%C3%A7%C3%A3o%20do%20
Crime%20de%20Genoc%C3%ADdio.pdf.
1
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horrores perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial, em termos da estruturação do cenário internacional, de maneira a evitar a retirada de direitos
básicos dos seres humanos, de consagrar os direitos humanos como parte
fundamental desse cenário e de assegurar proteção a direitos essenciais enquanto componentes de um arcabouço jurídico individual.
A partir da DUDH se cria uma esfera complementar de proteção da
pessoa humana, saindo dos limites dos Estados e passando para a sociedade internacional. Os Estados seguem sendo os principais responsáveis pela
efetivação e garantia dos direitos humanos, mas soma-se uma nova camada
protetiva, que objetiva tanto suplantar a nacional quando esta não esteja
disposta ou apta a proteger os direitos humanos, quanto ampliar a proteção
com o reconhecimento de direitos no nível internacional, independentemente de seu reconhecimento interno8. Ao longo de seus 70 anos, a proteção
internacional estabelecida pela DUDH se mostrou indispensável, sobretudo
no sentido de determinar como direitos proteções nem sempre asseguradas
internamente, e em momentos de violações e questionamentos dos direitos
humanos nos cenários nacionais.
A DUDH pode ser entendida como um documento transicional em termos da concepção contemporânea dos direitos humanos, que entende que
enquanto a dignidade humana é um dado, os direitos humanos são um construído9. Isto pois, por um lado, traz a percepção dominante até a Segunda
Guerra Mundial de que os direitos humanos eram inerentes (por exemplo ao
afirmar em seu art. 1o que os homens nascem iguais em direitos), mas, por
outro lado, já adianta a concepção contemporânea ao destacar a inerência
da dignidade humana (também em seu art. 1o ao apontar que os homens
também nascem iguais em dignidade) e, ao mesmo tempo, destacar a necessidade de construção dos direitos humanos (por exemplo, ao demonstrar
preocupação com recursos disponíveis para a efetivação de alguns direitos) e
de ser um exemplo desse esforço construtivo.
Isso porque a DUDH é fruto de intenso processo de construção por parte da comunidade internacional, tendo tido seu texto seis versões anteriores
à adoção do documento final e trabalhadas ao longo de um ano e meio10,11.
É nesse sentido que os direitos humanos deixam o domínio reservado dos Estados e passam
a ser tema do Direito Internacional. Sobre o domínio reservado dos Estados e os direitos humanos, cf. AMARAL JUNIOR, A. Curso de direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2013. p. 537 e ss.
9
LAFER, C. A reconstrução dos direitos humanos – um diálogo com o pensamento de Hannah
Arendt. 3. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 134.
10
Cf. o Quadro Comparativo dos Textos Preparatórios e do Texto Final dos Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) na presente obra, que traz as versões anteriores
dos artigos consagrados na DUDH.
11
A proposta de uma Declaração de Direitos é de 16 de fevereiro de 1946. Ela seria a primeira
de três etapas no desenvolvimento de um sistema de Direito Internacional dos Direitos Huma8
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Ademais, o próprio fato de a DUDH ter sido adotada após três anos da criação
da ONU também pode servir para demonstrar a necessidade de um processo
de construção dos direitos humanos.
A DUDH também é, seja quando de sua criação, seja aos 70 anos, relevante em termos da concepção contemporânea dos direitos humanos por
exemplificar o caráter dual desses direitos, simultaneamente enquanto obrigações e aspirações. Ou seja, por trazer aquilo que se deve agora e aquilo que
deve ser no futuro; destacando aquilo que se deve garantir desde sua adoção
e ao lado do cenário ideal de proteção aos direitos humanos.
Essa dualidade também está presente no que tange à compreensão da
multidimensionalidade dos direitos humanos como obrigações morais e jurídicas, já que os direitos humanos, para além de serem obrigações normativas
(ou os reflexos jurídicos da dignidade humana12), denotam escolhas valorativas, e uma opção pela proteção da pessoa humana.
Como mencionado, a DUDH pode ser entendida como a base axiológica
e a matriz normativa do Direito Internacional dos Direitos Humanos. A partir
dela, e inspirada por seu texto e seus objetivos, viu-se surgir uma pletora de
tratados e outros documentos de proteção da pessoa humana (de caráter geral13 ou se considerando a especificidade de sujeitos e de suas necessidades
de proteção14), bem como de órgãos dentro do sistema da ONU encarregados tanto de zelar por esses tratados e pela implementação dos direitos ali
contidos15, quanto de fiscalizar a aplicação geral dos direitos humanos16 e de
nos na ONU, seguida de um tratado sobre direitos humanos e de órgãos para sua efetivação.
Cf. COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2001. p. 225.
12
JUBILUT, L. L. Itinerários para a proteção das minorias e dos grupos vulneráveis: os desafios
conceituais e de estratégias de abordagem. In: JUBILUT, Liliana L.; BAHIA, Alexandre G. M.;
MAGALHÃES, José L. Q. (Org.). Direito à diferença 1: Aspectos teóricos e conceituais da proteção às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 27.
13
Como mencionado, a Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, e o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos
ou Degradantes e a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.
14
Como as Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; Convenção
sobre os Direitos da Criança, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado,
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes
e dos Membros das suas Famílias.
15
Como os Comitês de Direitos Humanos, de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, dos Direitos das Crianças, para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, contra a Tortura, sobre Desaparecimento Forçado, para a Proteção de Trabalhadores Migrantes e para sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência.
16
Como o Conselho de Direitos Humanos.
11

garantir a transversalidade dos direitos humanos na atuação da ONU17.
Para além desse papel fundacional da DUDH, sua importância, ao longo
de seus 70 anos, é multifacetada e com implicações em vários aspectos dos
direitos humanos e do Direito Internacional18.19
Um primeiro ponto a ser destacado diz respeito ao fato de a DUDH inaugurar uma gramática20 específica em relação à titularidade dos direitos humanos que destaca a universalidade destes. O texto da DUDH utiliza em sua
maior parte expressões gerais e abrangentes para apontar a titularidade dos
direitos. É assim que, para os direitos e liberdades que estão sendo garantidos, ela utiliza a palavra todos, enquanto para as práticas que estão sendo
proibidas por violarem direitos humanos, a palavra utilizada é ninguém21.
Não há ainda nesse momento uma preocupação com sujeitos em particular,
nem com questões de gênero por exemplo. Nesses aspectos, a DUDH é fruto
de seu tempo e não traz inovações. Mesmo assim, a consagração da universalidade da titularidade dos direitos humanos é ponto de destaque, sobretudo ao se vislumbrar a DUDH como matriz jurídica e axiológica de um sistema
de proteção internacional de direitos humanos.
Um segundo aspecto que merece destaque é o fato de a DUDH consagrar as duas dimensões de direitos humanos existentes até então22, quais
sejam: os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais.
Em seus artigos há tanto direitos daquela (1a dimensão) quanto dessa (2a
dimensão), sem o estabelecimento de hierarquia entre eles e sem discutir o
caráter de direitos humanos de ambos os grupos de direitos. Essa universalidade de conteúdo em termos das dimensões de direitos é relevante, pois
consagra uma abordagem holística dos direitos humanos, assegurando tanto
Como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos.
Sobre o tema cf., por exemplo, LAFER, C. Direitos Humanos – um percurso no Direito do século XXI. São Paulo: Atlas, 2015, p. 3; JUBILUT, L. L. O estabelecimento de uma ordem social mais
justa a partir dos direitos humanos: novos paradigmas e novos sujeitos, Revista da Faculdade
de Direito do Sul de Minas, 55, p. 55-68, 2008; e JUBILUT, L. L.; APOLINÁRIO, S. M. O. S. Artigo
28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e construção de uma nova ordem internacional social, Anuário Brasileiro de Direito Internacional, 10, p. 90-116, 2011; e AMARAL
JUNIOR, A. Op. cit., p. 35 e ss. e 503 e ss.
19
Poder-se-ia também apontar os reflexos da DUDH de modo geral na vida humana. Mary
Ann Glendon inclusive nomeia sua obra sobre a elaboração da DUDH de “A World Made New”
(GLENDON, M. A. A world made new – Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of
Human Rights. New York: Random House Trade Paperbacks, 2001).
20
Sobre uma gramática de direitos humanos, cf. VILHENA, O. V. A gramática dos direitos humanos. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, n. 4, p. 13-33,
jul.-set. 2002.
21
No texto original em inglês, a palavra e a expressão utilizadas são “everyone” e “no one”.
22
A 3ª dimensão de direitos humanas, relativa aos direitos de titularidade coletiva como os
direitos à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e a autodeterminação dos povos surge
com a internacionalização dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial.
17
18
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os chamados direitos de liberdade quanto os de igualdade23,24, assim propiciando uma proteção mais adequada e completa aos direitos decorrentes da
dignidade humana.
Em terceiro lugar, a DUDH também traz reflexos para e influencia a questão dos valores da comunidade internacional. Como já mencionado, a DUDH
consagra uma opção valorativa pela proteção do ser humano, e é a matriz
axiológica e jurídica de um sistema internacional de proteção da pessoa humana que surge a partir dela. Mas, para além disso, a DUDH traz implicações
valorativas para o Direito Internacional como um todo (e não apenas para os
direitos humanos) e também para os direitos nacionais.
Do ponto de vista do Direito Internacional, entende-se que depois da
Segunda Guerra Mundial houve uma ampliação de sua abrangência normativa, uma vez que ao lado de normas de coexistência surgiram normas de
cooperação internacional25. Ademais, houve a gradativa adoção de valores
compartilhados pela comunidade internacional, entre os quais se destacam
os direitos humanos26. Em sendo a DUDH a base inicial desses no cenário
internacional, e os direitos humanos influenciando o Direito Internacional, é
inegável que a DUDH tem reflexos relevantes no Direito Internacional como
um todo. Pode-se dizer que a DUDH impôs uma nova ética universal aos Estados27.
Tal fato é ainda mais interessante caso se recorde que a natureza jurídica original da DUDH é não vinculante, uma vez que se trata de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ainda que a DUDH “tenha logrado um
surpreendente consenso interestatal sobre a relação dos Direitos Humanos,
considerando a diversidade dos regimes políticos, dos sistemas filosóficos e
religiosos e das tradições culturais dos estados-membros da ONU”28, e tenha
sido aprovada por unanimidade29, a DUDH não nasce tecnicamente como
obrigatória para os Estados.
Sobre o tema, cf. PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São
Paulo: Max Limonad, 1996. p. 159 -166.
24
A 3ª dimensão corresponde aos direitos de fraternidade. Essa divisão, inspirada no lema da
Revolução Francesa, e a teoria de gerações de direitos foram propostas por Karel Vasak no
final da década de 1970. Na concepção contemporânea dos direitos humanos, opta-se pelo
uso da palavra “dimensões” em vez de “gerações”.
25
Cf., por exemplo, LAFER, C. Direitos humanos – um percurso no Direito do século XXI. Op.
cit., p. 3-4; AMARAL JUNIOR, A. Op. cit., p. 679-690, e JUBILUT, L. L. Os fundamentos do Direito
Internacional contemporâneo: da coexistência aos valores compartilhados, Anuário Brasileiro
de Direito Internacional, 9, 2, p. 203-219, 2010.
26
Ibid.
27
PIOVESAN, F. Op. cit., p. 155.
28
LAFER, C. Direitos humanos – um percurso no Direito do século XXI. Op. cit., p. 19
29
A DUDH não teve votos contrários, mas “os países comunistas (União Soviética, Ucrânia e
Rússia Branca, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia), a Arábia Saudita e a África do Sul abstiveram-se de votar”. COMPARATO, F. K. Op. cit., p. 226.
23
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Contudo, e também como comprovação da relevância da DUDH e da
adoção de seus valores pela comunidade internacional, com o passar dos
tempos e com o respeito à DUDH pelos Estados com a consciência de sua
obrigatoriedade, ela passou a ser entendida como um costume internacional30, e, portanto, dotada de vinculatividade. Para parte da doutrina, inclusive, a DUDH teria ido além e se tornado uma norma de jus cogens, ou seja,
uma norma cogente do Direito Internacional que não pode ser alterada a não
ser por outra de mesma natureza31 e que deve ser respeitada erga omnes
(ou seja, aquelas que por resguardarem interesses comuns são oponíveis a
todos)32.
Do ponto de vista dos direitos nacionais, é relevante destacar que a
DUDH foi adotada ou incorporada em diversos ordenamentos jurídicos, seja
em sua totalidade, seja a partir dos direitos ali consagrados. Ela é uma etapa
relevante do processo de consagração dos direitos humanos internamente,
iniciado com as Revoluções Americana e Francesa33, e traz uma dimensão
internacional a este. A partir desse diálogo, agora septuagenário, da DUDH
com os ordenamentos internos se intensifica o processo de criação de um
constitucionalismo internacional34, que consagra os direitos humanos como
critérios de legitimidade tanto da ordem internacional quanto das ordens
internas.
Apesar de toda essa relevância e reflexo, a DUDH também apresenta
alguns aspectos passíveis de questionamento, dentre os quais dois merecem
destaque. Em primeiro lugar, critica-se o documento, uma vez que ele tão
somente foca em elencar direitos e não traz instrumentos de implementação
destes. A questão da efetividade é, contudo, um desafio geral dos direitos
humanos35, e não apenas da DUDH. E ainda que em seu texto não existam
instrumentos de implementação, é relevante destacar que a partir da DUDH
surgiu um sistema amplo de proteção aos direitos ali elencados, com órgãos
e mecanismos voltados para a sua efetivação.
Sobre o costume internacional, cf. AMARAL JUNIOR, A. Op. cit., p. 130 e ss.
Cf. artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Sobre o jus cogens cf. Ibid.,
p. 124-130;
32
Sobre as obrigações erga omnes, cf. Ibid., p. 118-124.
33
Sobre o tema das Revoluções Americana e Francesa e os direitos humanos, cf. HUNT, L. A
invenção dos direitos humanos – uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
34
Sobre o tema do constitucionalismo internacional, cf. PIOVESAN, F. Direitos humanos e o
direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996; e JUBILUT, L. L. Fundamentos de um Constitucionalismo Internacional. In: FIGUEIREDO, Eduardo E. L.; MONACO,
Gustavo F. C.; MAGALHÃES, José L. Q. (Org.). Constitucionalismo e democracia. São Paulo:
Campus, 2012, p. 45-60.
35
De acordo com Bobbio: “O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje,
não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los”. BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. p. 23.
30
31
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Em segundo lugar, pode-se destacar que estão ausentes da DUDH alguns
dos direitos entendidos como compondo os direitos humanos atualmente.
Não há previsão, como mencionado, de questões de gênero, também estão
ausentes questões ambientais e outras proteções que especificam sujeitos
dos direitos humanos, e alguns direitos aparecem em suas disposições gerais
sem detalhamentos relevantes (como o caso do direito de asilo e do instituto
do refúgio). Contudo, tal análise pode resultar expectativas que surgiram nos
últimos 70 anos, com novas proteções sendo necessárias e a compreensão
de novos reflexos jurídicos da dignidade humana. Ou seja, o mesmo distanciamento histórico que permite as críticas pode servir de atenuante a elas.
De toda forma, a DUDH é um instrumento transformador da ordem internacional e da asseguração dos direitos humanos; tem profundos reflexos
na proteção dos seres humanos e na humanização do Direito Internacional36,
denota uma opção política e jurídica da comunidade internacional pela dignidade humana, e ao completar 70 anos merece ser celebrada por meio de
análises criteriosas que partam de sua relevância para auxiliar na contínua
implementação de seu legado. Legado esse que inclui os fatos de que a DUDH:
[...] cumpriu um papel extraordinário na história da humanidade. Codificou as esperanças de todos os oprimidos, fornecendo linguagem autorizada à semântica de
suas reivindicações. Proporcionou base legislativa às
lutas políticas pela liberdade e inspirou a maioria das
constituições nacionais na positivação dos direitos da cidadania. Modificou o sistema “westfaliano” das relações
internacionais, que tinha como atores exclusivos os Estados soberanos, conferindo à pessoa física a qualidade de
sujeito do Direito além das jurisdições domésticas. Lançou os alicerces de uma nova e profusa disciplina jurídica, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, descartando o critério de reciprocidade em favor de obrigações
erga omnes. Estabeleceu parâmetros para a aferição da
legitimidade de qualquer governo, substituindo a eficácia da força pela força da ética. Mobilizou consciências e agências, governamentais e não governamentais,
para atuações solidárias, esboçando uma sociedade civil
transnacional e transcultural como possível embrião de
uma verdadeira comunidade internacional37.
36
Sobre o tema da humanização do Direito Internacional, cf., por exemplo, Cf. MERON, T. The
humanization of international law. The Hague Academy of International Law, v. 3. Lieden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. Cf. também CANÇADO TRINDADE, A. A. A humanização
do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
37
ALVES, J. A. L. Os direitos humanos na pós-modernidade. São Paulo: Perspectiva, 2013. p. 21.
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2. Sobre a obra
É exatamente esse o objetivo da presente obra.
O 3o volume das obras coletivas do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”, que analisam aspectos relevantes dessas duas
temáticas e de suas interações, apresenta textos que debatem os direitos
humanos e as vulnerabilidades protegidas pela DUDH ou que surgiram no
sistema internacional de proteção da pessoa humana nesses 70 anos desde
sua adoção. Após as duas primeiras obras trazerem contextos gerais de proteção a direitos humanos e vulnerabilidades (focados em decisões judiciais e
em políticas públicas), agora se foca em um contexto específico, o da DUDH.
A obra está dividida em quatro partes: essa apresentação que traz questões conceituais sobre a DUDH, uma parte dedicada a abordar o contexto
da DUDH e outros aspectos contextuais da ordem internacional; seguida da
seção mais larga que se ocupa dos direitos consagrados pela DUDH e finalizando com textos que abordam novas dimensões de proteção.
Os textos são frutos de análises de Professores de Programas de Pós-graduação em Direito, Políticas Públicas em Direitos Humanos e em Relações Internacionais, dedicados ao estudo dos direitos humanos e/ou que exploram suas temáticas à luz destes para a presente obra; bem como capítulos
elaborados por Pesquisadores da área de Direitos Humanos, Pesquisadores
e Estudantes do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”
e um Quadro Comparativo dos textos das versões da DUDH que resulta do
projeto Pesquisador-Estudante da UniSantos no Grupo de Pesquisa. Estão
presentes também contribuições de Professoras e Pesquisadoras estrangeiras que integraram e integram os Comitês da International Law Association
sobre direitos humanos.
A variedade de autores denota os esforços de articulação do Grupo de
Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”, sejam em nível nacional,
sejam internacionais. Tal característica exemplifica a adoção na prática da
concepção de que os direitos humanos são fruto de diálogo constante, de
compartilhamento e de processos de construção continuados.
A variedade de abordagens denota a convicção do Grupo de Pesquisa
“Direitos Humanos e Vulnerabilidades” da importância do respeito às diferenças, à diversidade e à liberdade de pensamento e expressão.
Espera-se que a presente obra, para além de trazer textos qualificados
com análises de diferentes aspectos da DUDH ou de direitos que surgiram desde a sua adoção, contribua para o contínuo aprimoramento da proteção da
pessoa humana e o respeito à dignidade humana em todos os seus matizes.
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CONTEXTOS E ENTORNOS

HISTÓRICO E MITOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS
Fabiano L. de Menezes1
Tainan H. Siqueira2

Introdução
O que conhecemos atualmente como direitos humanos é fruto de um
longo processo histórico multicultural. Desde o Código de Hamurabi, utilizado pelo Rei da Babilônia, no século XVII a.C., até a criação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, diversas civilizações experimentaram mudanças no convívio social por meio de regras que mediaram o
comportamento individual e garantiram algum direito fundamental3.
Destacam-se, ao longo desse período, as escolas pré-socráticas (com
noções de direito natural e natureza humana) mais tarde incorporadas pelo
Direito Romano; a escola de direito natural de Hugo Grotius; a filosofia empirista inglesa de John Locke; o conceito universal do filósofo Immanuel Kant;
e os ideais dos iluministas franceses Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Além
disso, é possível citar documentos normativos domésticos como a Declaração de Direitos de Virgínia (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789), frutos da Revolução Francesa4.
Juntamente com as regras iniciais sobre direitos humanos, surge outro
aspecto que permeia o presente tema, que é a soberania. A Paz de Westfalia,
em 1648, priorizou a soberania doméstica e a independência dos Estados,
impossibilitando a ingerência nas relações entre Estados e, consequentemente, nos indivíduos sob sua jurisdição5. Contudo, a partir do século XIX, a
interdependência das relações internacionais passou a enfraquecer a lógica
westfaliana (soberania clássica), abrindo espaço para normas de mútua colaboração6.
Professor e Coordenador do curso de Relações Internacionais e do Programa de Mestrado e
Doutorado em Direito Internacional da Universidade Católica de Santos (UniSantos).
2
Mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos (UniSantos). Bacharel
em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Santos (UniSantos).
3
OESTREICH, G.; SOMMERMANN, K.P. Pasado y presente de los derechos humanos. Madrid:
Ed. Tcnos, 1990. p. 24.
4
ORAÁ, Jaime; ISA, Felipe Gómez. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un
breve comentário em su 50 aniversario. Bilbao: Universidad de Duesto Bilbao, 1997. p. 34.
5
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 53.
6 LAFER, Celso. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). In: MAGNOLI, Demétrio
1
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Nos dias atuais, embora a soberania entendida como controle (soberania clássica) ainda seja utilizada pelos Estados para afirmar seus interesses,
a soberania entendida como proteção – que também é utilizada de acordo
com os interesses dos Estados – vem ganhando aceitação. Trata-se do princípio da responsabilidade de proteger (R2P). Nesse modelo, o Estado deve
proteger a sua população do genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e todos os outros crimes contra a humanidade. Quando ele falha nessa proteção,
cabe à comunidade internacional intervir para tentar oferecer uma solução7.
Portanto, ainda que a soberania tenha uma nova visão teórica, permanece na
prática a tensão entre a soberania estatal e os direitos humanos8.
Os primeiros marcos do processo de internacionalização dos direitos
humanos foram constituídos pós-Tratado de Versalhes, com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e a Liga das Nações. Nesse primeiro momento, a OIT pautou-se na promoção de padrões internacionais sobre direitos
sociais (condições de trabalho e bem-estar social), colaborando para minimizar a vulnerabilidade humana no ambiente de trabalho9. A Liga das Nações,
por outro lado, inseriu na sua Carta a proteção das minorias10. Todavia, é
com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, que se iniciam os trabalhos para a elaboração da DUDH, a qual se tornaria o primeiro
documento internacional, de natureza soft law, voltado para a proteção dos
direitos humanos.
Este texto tem como questão principal examinar como foi o processo
de criação da DUDH. Quando analisamos a história da DUDH, é comum
encontrarmos a ideia de que o projeto de direitos humanos foi desenvolvido
pelas potências ocidentais, pois, cultural e historicamente, a busca pela
conquista dos direitos fundamentais ou naturais se tornou o alicerce de
grandes transformações civilizacionais, especialmente na Europa, com a
Revolução Francesa. Contudo, mesmo que seja possível fundamentar tal
entendimento por meio da história ocidental, a hipótese que consideramos
é que esse fato é um mito. Outro mito que consideramos é da ideia de que
a DUDH foi criada unicamente em razão dos eventos ocorridos durante a
Segunda Guerra Mundial. A DUDH é fruto do esforço coletivo de diversos
Estados-Membros da ONU, não apenas dos Estados ocidentais. Para examinar
(Org.). História da paz: os tratados que desenharam o planeta. 2. ed. São Paulo: Contexto,
2012. p. 297.
7
STAHN, Carsten. Responsibility to Protect: Political Rethoric or Emerging Legal Norm?, American Journal of International Law, v. 101, n. 1, p. 99-12, 2007.
8
BARKING, J. Samuel. The Evolution of the Constitution of Sovereignty and the Emergence of
Human Rights Norms. Millenium, v. 27, 2, p. 229-252, 1998.
9
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 117.
10
DINSTAIN, Yoran. Collective Human Rights of Peoples and Minorities. The International and
Comparative Law Quarterly, v. 25, n. 1, p. 102-120, jan. 1976.
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o presente tema, o capítulo será divido em três partes: analisaremos as
motivações para a criação da DUDH, examinaremos os grupos em defesa e
contrários aos direitos humanos e avaliaremos o papel dos Estados periféricos
na construção da DUDH.

1. Motivações para a Criação da DUDH
A princípio, pode parecer que os horrores da Segunda Guerra Mundial
foram a principal motivação para a criação da DUDH. As atrocidades perpetradas pelo regime de Hitler certamente chocaram a consciência do mundo
e proporcionaram um impulso político para que tais erros nunca mais fossem cometidos novamente. Porém, tanto as pressões quanto os planos para
promover um documento internacional voltado para a proteção dos direitos
humanos gerais foram desenvolvidos muito antes de o Holocausto ser descoberto11.
Os atores não estatais tiveram um papel fundamental e lideraram o
caminho na promoção da ideia política dos direitos humanos. A Federação
Internacional de Direitos Humanos fundada em Paris, em 1922, por exemplo,
já estava prestes a redigir uma declaração internacional de direitos humanos
– muito antes do pós-Segunda Guerra Mundial – no final da década de 1920.
Havia também um grande interesse intelectual voltado para novos direitos
no início do século XX, como os movimentos em defesa dos direitos das mulheres e dos direitos das minorias. No Irã, Talibov-i Tabrizi publicou Izahat
dar Khusus-i Azadi (Explicações sobre Liberdade); na China, Kang Youwei publicou segmentos iniciais de seu Datong shu (The Book of Great Harmony),
promovendo a liberdade individual, a igualdade e os direitos naturais para
toda humanidade12.
Durante os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, o escritor britânico H. G. Wells publicou seu próprio rascunho de uma declaração internacional de direitos humanos. Em seu Preâmbulo, o texto incluía o direito à
proteção sem discriminação e provisão para necessidades sociais e econômicas básicas. Este manifesto de Wells foi publicado em inúmeras línguas não
europeias, mas, à medida que a guerra progredia, ele mesmo foi deixando
para trás seu projeto13.
Outro foco de inspiração foi o então presidente estadunidense Franklin
Delano Roosevelt, que se tornou o defensor mais conhecido dos direitos humanos internacionais. Entretanto, durante a década de 1930, a atenção de
11
BURGERS, J. Herman. The road to San Francisco: the revival of the human rights idea in the
twentieth century. Human Rights Quarterly, v. 14, n. 4, p. 447-477, 1992. p 477.
12
LAUREN, Paul Gordon. Evolution of International Human Rights. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2003. p. 75.
13 FOOT, Michael. HG: The History of Mr. Wells. Washington (DC): Counterpoint Pub-

lishers, 1995.
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Roosevelt concentrou-se, principalmente, na recuperação econômica dos
Estados Unidos da América (EUA) e em adversários poderosos no Congresso14. Roosevelt voltaria a lutar pela causa em 1941, ao pedir a proteção de
quatro liberdades essenciais. Duas liberdades iniciais, como a de expressão
e religião, já faziam parte da Primeira Emenda da Constituição dos EUA, por
isso faziam sentido em seu projeto. Mas a inclusão das duas últimas liberdades foi além dos valores tradicionais constitucionais protegidos pela Declaração de Direitos dos EUA. Roosevelt endossou o direito humano à segurança
econômica e antecipou o que seria conhecido, décadas mais tarde, como o
paradigma da segurança humana na ciência social e desenvolvimento econômico. Ele também incluiu a liberdade do medo contra a agressão nacional
eventualmente cometida pelos Estados15.
Roosevelt instruiu o Departamento de Estado dos EUA a examinar a possibilidade de uma declaração internacional de direitos como parte de sua
preparação e planejamento pós-guerra. Contudo, alguns membros do gabinete de Roosevelt, incluindo o Secretário de Estado Cordell Hull, preferiram
não prosseguir com a ideia. Porém, o sentimento que pairava sobre a ONU
era de necessidade de proteger os direitos humanos16.
Na memória coletiva internacional havia não só os horrores nazistas,
mas também a Guerra Civil Espanhola, com o bombardeio implacável de
Guernica; e a invasão japonesa, em Nankin, em 1937, quando mais de 200
mil chineses foram mortos. Na África do Sul, o Partido Nacionalista subia ao
poder em uma plataforma de discriminação racial e étnica17. Na mesma época, Paquistão e Índia estavam em guerra vista como genocida. Na Palestina,
as tensões eram abundantes, onde os líderes sionistas logo reivindicariam o
direito ao Estado, expulsando e deslocando milhares de árabes palestinos. Os
linchamentos, nos EUA, eram comuns, e a humilhação do domínio colonial
era dolorosamente familiar para muitos. As intenções soviéticas de limitar
as liberdades individuais eram evidentes, mesmo que o alcance das políticas
brutais de Stalin ainda não fosse plenamente percebido. Neste período de
conflitos e desigualdades, as pessoas que estavam prontas para pensar sobre
os direitos humanos e a necessidade de protegê-los tiveram muitas experiências para formulá-los18.
COOK, B. Weisen. Eleanor Roosevelt. v. 2 1933-1938, New York: Viking, 1999. p.
243-247.
14

15
MORSINK, Johannes. The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999. p. 16.
16
LAUREN, Paul Gordon. Op. cit., p. 141.
17
WALTZ, Susan. Reclaiming and rebuilding the history of the Universal Declaration of Human
Rights. Third World Quarterly, v. 23, n. 3, p. 437-448, 2002. p. 440.
18
Ibid.
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2. Grupos em Defesa e Contrários aos Direitos Humanos
Além da falsa sensação de que os direitos humanos foram motivados
apenas pelo Holocausto, costuma-se supor que foram as grandes potências,
vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, que defenderam a ideia dos direitos
humanos em meados do século XX. Isso é parcialmente fato, pois elas estavam mais comprometidas com a ideia de direitos, durante a guerra, mas,
mesmo assim, o compromisso não era forte. Após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de direitos humanos se desenvolveu rapidamente com o início
da Guerra Fria. As grandes potências geralmente procuraram restringir ou
conter o interesse crescente no desenvolvimento de normas universais de
direitos humanos19.
Os planos para uma nova organização internacional para substituir a
extinta Liga das Nações começaram a tomar forma já em 1943. Propostas
específicas foram desenvolvidas e discutidas por quatro poderes, em duas
conferências realizadas em 1944. Os EUA, o Reino Unido e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) participaram da primeira conferência,
e a segunda contou com a presença dos EUA, Reino Unido e China. Os EUA
e a China foram defensores da inclusão dos direitos humanos na Carta das
Nações Unidas, embora em 1945 os altos funcionários do Departamento de
Estado dos EUA perderam o entusiasmo. O Reino Unido e a URSS se opuseram à ideia e rejeitaram duas vezes a proposta de que a ONU fosse, especificamente, obrigada a promover a observância dos direitos humanos.20
Os funcionários britânicos estavam preocupados com a inclusão de um
texto sobre os direitos humanos que alimentasse a agitação como estopim
para novos protestos, ou revoluções que ameaçariam o Império. Já as autoridades soviéticas sabiam que uma doutrina de direitos humanos, internacionalmente aceita, não poderia conciliar-se com as políticas stalinistas de coletivização coerciva, eliminações políticas, exílio interno e campos de trabalho
forçado. Por isso, no momento em que a China se juntou às negociações,
EUA, Reino Unido e URSS já haviam decidido ocultar a menção dos direitos
humanos no texto, levando a China, de forma isolada, a permanecer intimamente ligada à ideia de direitos humanos e à aplicação da justiça, declarando
sua disposição em ceder o máximo de seu poder soberano, caso fosse necessário, para chegar ao texto final. Com a promessa dos direitos humanos, a
China esperava promover a paz e combater o racismo internacional do qual
seu povo sofria na época21.
19
EVANS, Tony. US Hegemony and the Project of Universal Human Rights. London: Macmillan,
1996.
20
JHABVALA, Farrokh. The drafting of the human rights provisions of the UN Charter. International Law Review, 3, p. 1-31, 1997. p. 3.
21
LAUREN, Paul Gordon. Op. cit. p. 169.
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Com a criação da ONU, diversas propostas foram encaminhadas para a
primeira reunião sobre o tema, em San Francisco, em abril de 1945 (apenas
duas semanas após a morte de Roosevelt). As propostas das potências continham apenas uma referência aos direitos humanos. No entanto, antes do
encontro em San Francisco, as propostas foram distribuídas amplamente e os
Estados latino-americanos realizaram seu próprio encontro, no México, para
discuti-las22.
Junto aos esforços latino-americanos, Nova Zelândia, Austrália e França
propuseram sete referências aos direitos humanos, as quais foram acrescentadas à Carta da ONU. Contudo, alguns Estados menores ficaram desapontados com o fato de a Carta da ONU não ter sido alterada para fornecer meios
de resolução obrigatória para problemas de direitos humanos23.
Em meados do século XX, eram os Estados de menor expressão e organizações não governamentais os mais interessados pela defesa dos direitos
humanos24. Quarenta e duas organizações não governamentais internacionais participaram da conferência de San Francisco, em 1945, que criou a ONU
e, graças aos esforços de lobby desse grupo, uma Comissão de Direitos Humanos foi estabelecida25. O pós-guerra havia deixado os Estados mais poderosos preocupados em reorientar suas economias e reafirmar a doutrina de
soberania nacional para projetar sua hegemonia no exterior.26
A preocupação dos Estados de maior expressão por seus próprios interesses restritos não é surpreendente. Os Estados menores e os países do
bloco comunista se comportaram de forma semelhante, como as dinâmicas
comuns da política. O curioso é como o entendimento e a perspectiva sobre
o projeto de direitos humanos de meio século foram perdidos ou distorcidos.
As contribuições substanciais dos pequenos Estados para a construção da
DUDH e dos principais acordos de direitos humanos ainda são pouco percebidas27.

3. O Papel dos Estados Periféricos na Construção da DUDH
Três exemplos podem ilustrar o quanto os Estados periféricos estavam
envolvidos na construção da DUDH, o que evidencia o seu caráter universal.
O primeiro deles é a participação fundamental desses Estados na remoção
do viés de gênero do texto. O art. 1º da DUDH inicia-se com a frase: «[...]
BENNETT, A. Le Roy. International Organizations: Principles and Issues. Englewood Cliffs:
Prentice Hall, 1995. p. 50.
23
KOREY, William C. NGOs and the Universal Declaration of Human Rights: A Curious Grapevine. New York: St Martin’s, 1998.
24
Ibid.
25
Ibid.
26
WALTZ, Susan. Op. cit., p. 442.
27
Ibid.
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todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos [...]».
Esse texto representa uma mudança de vários projetos sob a consideração
da Comissão de Direitos Humanos da ONU, entre 1946 e 1948, que dizia: «[t]
odos os homens nascem livres [...]». A mudança de «todos os homens» para
«todos os seres humanos» foi fruto da insistência de Hansa Mehta, da Índia,
que na Comissão de Direitos Humanos defendia a necessidade de haver
uma linguagem inclusiva, pois a palavra «homens» deveria ser interpretada
genericamente28. Minerva Bernardino, da República Dominicana, também corroborou com este mesmo entendimento, argumentando, em mais
de uma ocasião, que os países que reconheceram os direitos de todos não
necessariamente estenderam os direitos, inclusive o de voto às mulheres29.
Um segundo exemplo se estende dos arts. 22 a 27 da DUDH que abordam vários direitos sociais e econômicos. O bloco soviético defendeu esse
grupo de direitos, mas também a maioria dos Estados que eventualmente se
juntaram ao Grupo da ONU dos 77 membros. Os delegados latino-americanos foram particularmente vinculados a essa questão, pois se identificaram
com suas próprias histórias políticas30. A delegação síria procurou introduzir
a noção de justiça social, e o delegado da Arábia Saudita também comentou,
com orgulho, da prática do zakat (que diz respeito à responsabilidade social
que o muçulmano deverá ter em relação ao seu semelhante) e do sistema
de segurança social ancorado na tradição muçulmana31. Já os delegados das
Filipinas e da China introduziram o direito à alimentação e à vestimenta como
necessidades básicas (art. 25).32 E no debate sobre o art. 16 (a igualdade de
direitos entre homens e mulheres em relação ao casamento), Shaista Ikramullah, do Paquistão, propôs que o pleno consentimento de ambos os cônjuges deveria ser exigido para o casamento33.
O debate sobre o art. 2º apresenta um terceiro exemplo das
contribuições substanciais feitas por Estados menores. Dentro do corpo
dos artigos enumerados na DUDH, a expressão mais forte do princípio da
universalidade encontra-se neste artigo:
1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os
direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
MORSINK, Johannes. Op. cit., p. 116-119.
Ibid.
30
Ibid., p. 30-134.
31
UNITED NATIONS. General Assembly Official Records. 3rd Session, Third Committee, Pt. 1, p.
504-515, 1948.
32
MORSINK, Johannes. Op. cit., p. 192-199.
33
IKRAMULLAH, Shaista S. From Purdah to Parliament. London: Oxford University Press, 1998.
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qualquer outra condição.
2 - Não será também feita nenhuma distinção fundada
na condição política, jurídica ou internacional do país ou
território a que pertença uma pessoa, quer se trate de
um território independente, sob tutela, sem governo
próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania34.

Este artigo foi objeto de debate e disputa. A primeira das duas cláusulas
proíbe a discriminação com base em atributos pessoais e de identidade. Foi
totalmente apoiada pela Terceira Comissão da ONU, sem oposição e apenas
uma abstenção. A segunda cláusula que remove a barreira do status territorial foi mais controversa. Os Estados comunistas apresentaram o argumento
de que os direitos deveriam se estender plenamente aos povos colonizados,
independentes, confiáveis, não autônomos ou sob qualquer outra limitação
de soberania35. A inclusão desta cláusula, como um artigo em si, foi fortemente negada pelas potências coloniais, e o Reino Unido abordou a questão
diante de uma sessão plenária da Assembleia Geral.
Embora a colocação de uma frase ou uma cláusula possa parecer inconsequente, a controvérsia deve ser vista num contexto histórico. Em 1948,
muitos territórios estavam sob o controle das potências coloniais. Estados
menores que participaram das primeiras sessões da ONU fizeram parte, ativamente, do debate sobre DUDH. Eles viram, no conceito de direitos humanos, uma chance de estabelecer um padrão de comportamento novo e respeitado para todos os governos, esperando recuperar e ampliar sua própria
autonomia política. De 1949 a 1952, vários desses Estados estavam na vanguarda dos esforços para desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Dirigidos pelo Afeganistão e pela Arábia Saudita, eles pressionaram
as potências para ter o direito à autodeterminação, incluída na aliança que
transformaria a Declaração dos Direitos Humanos em um instrumento plenamente reconhecido de Direito Internacional. O art. 1º do Pacto Internacional
sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre os
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (PIDESC) são frutos desses esforços36.
Esses três exemplos simples de pequenas contribuições para a DUDH
dos Estados periféricos evidenciam que, na ausência dessas formulações, o
documento final aprovado poderia ter outra dimensão. A princípio, a DUDH
poderia ter sido um documento mais curto, uma declaração inspiradora, como
os EUA queriam. Um compromisso comum, mutuamente aceitável entre os
grandes poderes, sem dúvida, enfraqueceria substancialmente o documento
Disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: 12 jan. 2018.
MORSINK, Johannes. Op. cit., p. 89.
36
WALTZ, Susan. Op. cit.
34
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final. Ao longo das fases preliminares e de discussão, os EUA resistiram
inserir sobre as práticas discriminatórias e aos direitos socioeconômicos; os
poderes coloniais resistiram à ideia de extensão universal dos direitos; e a
URSS se opôs firmemente à ideia de direitos inerentes que não poderiam ser
rescindidos pelo Estado37.
Por outro lado, diversos Estados periféricos de todas as partes do mundo passaram a defender a ideia dos direitos humanos de forma coordenada.
Seus números foram limitados, quando o trabalho na DUDH começou em
1946, mas quando os tratados foram concluídos, em 1966 (PIDCP e PIDESC),
a adesão dos Estados dobrou. Sem a insistência dos Estados menores, muitos deles recém-independentes, o projeto de direitos humanos talvez nunca
tivesse conseguido estabelecer obrigações legais. Muitos Estados, incluindo
o Reino Unido, inicialmente preferiram uma lei de direitos legalmente vinculativos, apesar da resistência dos EUA. No entanto, à medida que as negociações dos acordos de direitos humanos se arrastaram em mais de 20 anos, o
compromisso de alguns Estados tomou força, e muitos dos defensores dos
direitos humanos originais desapareceram da cena. Havia vários pontos em
que todo o projeto poderia ter sido perdido, e os diplomatas de Estados menores eram, muitas vezes, aqueles que argumentaram para mover o projeto
para frente. Em vários momentos e por várias razões, os campeões do projeto de direitos humanos foram os diplomatas da Holanda, Nova Zelândia,
Chile, Líbano e Arábia Saudita38.
Em 10 de dezembro de 1948, é adotada e proclamada pela resolução
217 A (III) da Assembleia Geral da ONU a DUDH, por 48 votos a favor, 8 abstenções (Bielorrússia, Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Ucrânia, União
Soviética, África do Sul e Arábia Saudita) e nenhum voto contra. Pela primeira vez na história uma organização internacional aprova um documento geral
sobre a temática dos direitos humanos.
A DUDH tem a seguinte estrutura normativa de proteção: Preambulo
(visão geral), os dois primeiros artigos introduzem o tema. “Todos os seres
humanos (não apenas o homem) nascem livres e iguais ...” (art. 1) e “Toda
pessoa tem um valor intrínseco sem nenhum tipo de distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
condição” (art. 2). Em seguida, a DUDH lida com temáticas específicas, como
direitos e liberdade de ordem pessoal (art. 3 a 11); direitos do indivíduo
em relação aos diferentes grupos sociais de que ele faz parte (art. 12 a 17).
Por exemplo, o art. 16 reconhece que “a família é um elemento essencial e
natural da nossa sociedade” (rejeição Arábia Saudita); direitos políticos (art.
18 a 21). Por exemplo, o art. 18 “Liberdade de pensamento, consciência e
37
38

Ibid.

Ibid.
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religião” (rejeição Arábia Saudita); direitos econômicos, sociais e culturais
(art. 22 a 27). E, por fim, direitos que afirmam o vínculo do indivíduo com a
sociedade (art. 28 a 30).
No final, a perseverança dos Estados na criação da DUDH contribui para
a evolução normativa do tema dos direitos humanos, influenciando diretamente na criação dos dois pactos que estabelecem a base formal do Direito
Internacional dos Direitos Humanos. O texto desses dois tratados foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral da ONU, em 1966 (desta vez sem
qualquer abstenção), e há tempos adquiriram ratificações suficientes para
ingressar no Direito Internacional especial de forma definitiva. Por fim, nos
seus 70 anos de criação celebrados em 2018, a comunidade internacional –
embora a constante e corriqueira violação de seus princípios esteja presente
na maioria dos países – tem muito em comemorar e lutar para que seu espírito permaneça vivo por muitos anos.

Conclusão
Pode-se considerar que o nascimento da DUDH e seus tratados complementares, juridicamente vinculativos, devem ser reconhecidos como um
evento político. Como todos os outros acordos formais entre os Estados, a
DUDH e os subsequentes tratados de direitos humanos foram textos negociados. É o reconhecimento político que acompanha essa negociação, em vez de
qualquer suposta linhagem intelectual, que confere a legitimidade da DUDH
como um padrão para o bom comportamento dos Estados e dos povos.
Na visão do delegado sírio Abdul Rahma Kayala, durante a Assembleia
Geral da ONU que aprovou a DUDH, a civilização avançou lentamente através
de séculos de opressão e tirania, até que, finalmente, a DUDH foi elaborada.
Não foi o trabalho de alguns representantes na Assembleia ou no Conselho
Econômico e Social da ONU que resultou no texto final, mas sim o empenho
de gerações de seres humanos que trabalharam para esse fim39.
Os padrões universais de direitos humanos estão enraizados em muitas
culturas. Ao defender o pluralismo cultural, as práticas culturais que derrogam os direitos humanos universalmente aceitos, inclusive os direitos das
mulheres, devem ser coibidas. No cenário contemporâneo, as discussões sobre a natureza dos direitos humanos, no que tange a sua universalidade ou
não, devem ser realizadas da forma mais democrática possível, pois sem tais
discussões a DUDH não pode encontrar um marco normativo comum. No
entanto, à proporção em que estas discussões progridem, é importante que
os defensores dos direitos humanos universais desenvolvam uma valorização
mais sólida da origem do documento. O mito de que ela é um documento
BARRETO, José-Manuel. Human Rights from a Third World Perspective: Critique, History and
International Law. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. p. 384.
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ocidentalizado não corrobora os fatos encontrados ao longo desta pesquisa.
À medida que as partes mais obscuras do histórico da DUDH são recuperadas, talvez os argumentos sobre a origem do documento possam ser revelados, permitindo que essa declaração histórica seja reivindicada como uma
herança universal para todos nós.
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O ARTIGO 28 DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS DIANTE DOS FATOS MACROSCÓPICOS DA
REALIDADE MUNDIAL
Wellington P. Carneiro1*

Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada num
mundo bastante diferente do mundo em que vivemos hoje. Ainda que sobre
sua atualidade não repouse qualquer questionamento, é importante situar
as discrepâncias entre estes dois mundos e os desafios de realizar o ideal de
direitos humanos no século XXI.
Em 1948, a maior parte da Ásia e da África ainda vivia sob o regime
colonial. A África possuía apenas quatro países independentes, e ainda que
a Etiópia seja o Estado mais antigo da humanidade surgido em 980 AC, acompanhavam-no apenas o Egito, Libéria e a União Sul-Africana. Na Ásia igualmente, toda a Indochina, o sul da Ásia e a Oceania ainda viviam sob regime
colonial, com poucas exceções como a China, Tailândia, Nepal e Japão. Após
a DUDH, a Guerra Fria atrasou em quase duas décadas a conclusão dos trabalhos para que a DUDH fosse traduzida num sistema mundial vinculante de
proteção aos direitos humanos por meio dos tratados de 1966, que, no entanto, vieram com a enganosa e artificial divisão em direitos civis e políticos
e econômicos, sociais e culturais, que não consta da DUDH.
O preâmbulo da DUDH é profundamente histórico, evoca o trauma do
holocausto e o desejo peremptório de superar esta fase: “o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que
revoltam a consciência da Humanidade”.
Segue a proposta do preâmbulo, a DUDH menciona o ideal de um:
“mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do
terror e da miséria”.
Portanto, o espírito da DUDH leva a uma combinação entre liberdades e
bem-estar como ideal de sociedade.
Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Oxford (Reino Unido) e em Direito Internacional Público pela Universidade Drujby Narodov (Moscou). Graduado em Direito pela
Universidade do Vale do Paraíba (Univap). Foi Professor das Universidades do Vale do Paraíba
e do Centro Universitário e Brasília. Envolveu-se na área de direitos humanos e assistência
humanitária desde o ano 2000, tendo trabalhado em áreas de conflito e pós-conflito, como
Colômbia, Sudão, Asia Central, Uganda, Líbano e Angola.
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Os arts. 1º, 2º e 3º proclamam os direitos mais fundamentais à vida:
a liberdade e o princípio de não discriminação. No entanto, já no art. 4º, a
DUDH volta aos temas sociais, proclamando a proibição total da servidão e
da escravatura em todas as suas formas. Os artigos que vão do 5º (proibição
da tortura) até o art. 21 (direito à participação política) enumeram os clássicos direitos civis e políticos, como o direito à personalidade jurídica, proteção
contra detenção arbitrária, julgamento justo, direito à nacionalidade, direito
de buscar asilo, à liberdade de expressão e religiosa, o princípio de inocência,
entre outros clássicos direitos fundamentais.
Contudo, dos arts. 22 ao 27 a DUDH elenca vários artigos consagrados
aos direitos econômicos, sociais e culturais, como: 22 (direito à segurança
social), 23 (direito ao trabalho e não discriminação no trabalho), 24 (repouso,
lazer e férias remuneradas), 25 (vida digna e assistência à maternidade), 26
(direito à educação) e 27 (cultura).
Logo, a DUDH conclui com três artigos de ordem, ou seja, gerais, referentes ao contexto e às garantias de cumprimento. O art. 29 sobre os deveres
dos seres humanos para com as suas comunidades e para com os princípios
da nova proposta de civilização mundial. Finalmente, o art. 30 com a garantia
de que os princípios e direitos enunciados não poderão ser interpretados no
sentido de destruir os direitos enunciados na própria DUDH.
Contudo, o art. 28 versa sobre um tema único de grande profundidade:
o direito a uma ordem internacional que permita a realização dos direitos humanos, ou seja, numa perspectiva quase utópica clama por um novo mundo
que realize os direitos humanos numa proposta civilizacional.
O art. 28 lê-se assim: “[t]oda a pessoa tem direito a que reine, no plano
social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração”.
Esta visão otimista da modernidade pós-holocausto encontra-se na essência da visão de futuro contida na DUDH, a partir daquele mundo onde a
maioria dos seres humanos vivia na indigência, sem liberdades democráticas,
sem bem-estar e submetidos ao regime colonial e onde a porção da humanidade que vivia em áreas supostamente civilizadas haviam protagonizado
as maiores atrocidades conhecidas pela história, com todo o potencial das
conquistas científicas e técnicas da revolução industrial, usadas para destruir
centenas de milhares de outros seres humanos. Éramos apenas 2 bilhões e
meio naquele tempo, 60 milhões pereceram durante a Segunda Guerra Mundial, ao redor de 2% da humanidade foi aniquilada. Agora somos 7 bilhões e
meio. Mas como estamos no século XXI?

1. O Povoado Global
Quando analisamos a situação dos seres humanos no mundo onde
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chegamos a ser 7 bilhões e meio de almas no começo do século XXI,
frequentemente torna-se difícil visualizar que detrás de tantas cifras e
indicadores há vidas humanas, cada uma única em sua humanidade e
dignidade inalienável. O afastamento burocrático, como o chamou Max
Weber, afasta as decisões políticas da realidade e seus efeitos sobre as
demais pessoas.
Alguns educadores em direitos humanos, para aproximar as cifras da realidade, passaram a utilizar a alegoria do povoado global, reduzindo a população do mundo a um vilarejo de apenas 100 pessoas2, o que poderia representar nossa cidade ou bairro, ou as ruas adjacentes em uma grande cidade.
Como seriam nossos vizinhos? Talvez possamos apreciar melhor o microfato
de cada ser humano diante de macrodesarranjos de um mundo complexo3.
Igualmente como tem evoluído entre 2004 e 2016, quando os dados do projeto global village foram atualizados, abarcando, portanto, as duas primeiras
décadas do século XXI.
Em 2004, a população mundial chegou a 6,2 bilhões de habitantes, enquanto em 2016 se multiplicou a 7,5 bilhões de habitantes. Em 2004, a cada
100 pessoas, 30 seriam brancas, e 70 seriam não brancas. Essa realidade pouco se alterou4. No entanto, em 2004, 20 estavam desnutridos5, em 2016, 11
estão desnutridos6. Em 2004, 1 estaria morrendo de fome; em 2016, também7. Em 2004, 15 seriam obesos, em 2016, 22 seriam obesos.
Em 2004, 6 pessoas possuíam 59% da riqueza do mundo, assim como
em 20168. Vinte sobreviveriam com 1% da riqueza9; em 2016 seria o mesmo.
Vinte pessoas consomem 80% da energia; nada mudou. Em 2004, 16 pessoas
não teriam água limpa e segura para beber10, em 2016, 9 não possuem
acesso adequado a água limpa. Em 2004, 15 adultos são analfabetos11 e 52
não possuem educação primária. Em 2016, 86 pessoas podem ler e escrever,
14 são analfabetas. No entanto, já em 2016 se atualizou a estatística
100 PEOPLE: A WORLD PORTRAIT. If the world were 100 People, s/d. Disponível em: http://
www.100people.org/statistics_100stats.php. Acesso em: 25 mai. 2018.
3
Todos os números estão calculados considerando uma população mundial de 6,2 bilhões de
pessoas.
4
100 PEOPLE: A WORLD PORTRAIT. Op. cit.
5
Dados disponíveis em: www.fao.org. Acesso em: 01 abr. 2018.
6
100 PEOPLE: A WORLD PORTRAIT. Op. cit.
7
Dados disponíveis em: www.fao.org. Aceso em: 01 abr. 2018
8
POBREZA EXTREMA AGOBIA UN TERCIO DE LA HUMANIDAD. El universal. Panama, 26 set. 2000, p. D4.
9
Calculado com base na suposta população mundial de 6,2 bilhões. (Cf. MAIGRE COUP DE
POUCE À BRUXELLES POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES. Tribune de Genève, 21 mar.
2001. p. 6).
10
Informações disponíveis em: www.who.org. Acesso em: 02 abr. 2018.
11
Redução calculada sobre a suposta população mundial de 6,2 bilhões (Cf. UNESCO. UNESCO Statistical yearbook 1999. Paris: UNESCO, 1999.)
2
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para capturar as discrepâncias de gênero. Portanto, 90% dos homens são
alfabetizados para apenas 82% das mulheres, levando o analfabetismo
feminino a 18% contra 10% dos homens.
Em 2004, apenas 1 tem um diploma universitário. Em 2016, 7 possuem
diploma. 6 estariam vivendo com HIV/Aids12; em 2016, não chega a 1 pessoa
(35 milhões, 1.4%)13. Em 2004, 16 estariam vivendo em habitações precárias,
1 seria desabrigado14; enquanto em 2016 esta cifra saltou para 22 sem habitação adequada. Em 2004, 32 não teriam eletricidade15; em 2016, cai para 18
pessoas sem eletricidade16. Trinta e oito estariam vivendo sem saneamento
básico17; em 2016, 32 estariam vivendo com saneamento básico precário.
Cinco seriam crianças em idade escolar, primária ou secundária fora da escola18; 51 estariam vivendo com 1 ou 2 dólares por dia;19 em 2016, 48 estariam na faixa de 2 USD/dia20. Porém, em 2004, apenas 22 milhões estavam
deslocados, enquanto desde 2016 até hoje 65 milhões estão deslocados por
causa de guerras e perseguições, quase 1% da humanidade vive condições
extremas de vulnerabilidade.
Uma vida pobre levaria a uma pobre morte, e 18 morreriam de infecções
evitáveis (incluindo HIV/Aids)21. No entanto, a UNAIDS prevê que se acabará
com a epidemia de HIV/Aids em 203022. Nove teriam morte violenta ou devido a conflito armado23; 10 morreriam antes dos 50 anos de idade24. Portanto,
várias formas de violência econômica, social e física continuam afetando a
grande maioria. Ainda há mais avanços que retrocessos. As cifras ressaltam a
estagnação da desigualdade em muitos indicadores.

2. Subdesenvolvimento Ético?
A situação atual do mundo sob o sistema universal de proteção aos
Informações disponíveis em: www.unaids.org. Acesso em: 04 abr. 2018.
Ibid.
14
Número total de desabrigados: 100 milhões; moradias inadequadas: 1 bilhão. Redução calculada sobre a suposta população mundial de 6,2 bilhões. (Cf. OHCHR. General comment 4:
The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant Sixth Session, 1991.)
15
Informações disponíveis em: http://www.celg.com.br/Pesquisa_EletricidadeNoBrasil.jsp.
Acesso em: 04 abr. 2018.
16
Ibid.
17
UNDP. Overcoming human poverty: UNHP Poverty Report 2000, New York, 2000.
18
UNESCO. Op. cit.
19
UNDP. Op. cit.
20
Informações disponíveis em: https://assets.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.
pdf. Acesso em: 02 abr. 2018.
21
Informações disponíveis em: www.who.org. Acesso em: 02 abr. 2018.
22
Informações disponíveis em: www.unaids.org. Acesso em: 04 abr. 2018.
23
Ibid.
24
Informações disponíveis em: www.unfpa.org. Acesso em: 04 abr. 2018.
12
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direitos humanos se parece muito mais com a antiga democracia grega.
Apesar da admiração que essas instituições democráticas pioneiras inspiram,
apenas uma dúzia de cidadãos desfrutou de algum grau de liberdade cercado
por milhares de escravos, tendo sido igualmente excluídas as mulheres e os
estrangeiros, que tinham muito poucos direitos.
A analogia é inevitável, devido ao fato de que a humanidade mantém
um tipo de subdesenvolvimento ético semelhante aos tempos antigos. Se
pudéssemos, de alguma forma, medir o desenvolvimento ético, talvez este
aspecto tenha apresentado a mais lenta tendência de desenvolvimento entre
todas as possibilidades de desenvolvimento humano ao longo da história. A
coerência entre os princípios que guiaram as estruturas sociais de poder da
civilização humana, religiosa e temporal e a realidade da práxis cotidiana tem
sido constantemente precária. A antiga misericórdia religiosa convivia com
a escravidão, a democracia com exclusão, a manutenção da paz e segurança
internacionais com a guerra e o comércio de armas em constante expansão.
A DUDH aborda uma ampla gama de questões, desde a liberdade de
expressão até a segurança alimentar, e sua influência vem crescendo inegavelmente. No entanto, a prevalência de cifras horripilantes colide com as
possibilidades técnicas de implementar liberdades básicas e proteção que
são mais reais hoje do que nunca, mas as disparidades continuam sendo chocantes e prioritárias, distorcidas e evasivas.
De fato, pela primeira vez na história, a humanidade pode se alimentar
sozinha. Vemos a pobreza mais escandalosa e as atrocidades frequentes não
em um mundo pobre e tecnicamente limitado (como na Grécia antiga) que
vemos em torno de centros de alta opulência. Mas por quanto tempo a humanidade alcançou a possibilidade técnica básica de se alimentar, por exemplo? Por exemplo, há apenas cem anos a renda per capita bruta nos Estados
Unidos era de cerca de 300 dólares por ano25. Como alguns dos países menos
desenvolvidos hoje (não considerando a inflação mundial)26.
Quando a ONU foi fundada, apenas 50 estados eram independentes,
e apenas um país, os Estados Unidos, era responsável por 50% da produção
industrial mundial. Não muito tempo atrás, o mundo era pobre, e podemos
afirmar que o principal provedor de proteção, os Estados, eram em sua maioria ausentes ou mal-estruturados. Portanto, a possibilidade de garantir liberdades básicas e bem-estar ou alívio para o sofrimento humano era muito
limitada à civilização humana em geral, excluindo alguns pontos de progresso. Assim, a legislação de direitos humanos quase universalizou os direitos
humanos, e a maioria das melhorias é uma consequência direta do sistema
Dados disponíveis em: http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/default.htm. Acesso
em: 02 abr. 2018.
26
Esta comparação serve apenas de referência devido à distorção causada pela inflação mundial de aproximadamente 5% ao ano.
25
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mundial de direitos humanos que encontra obstáculos concretos de natureza
política e econômica.
Não obstante atualmente, a renda per capita mundial já em 2016 chegou a US$ 10.30027. O suficiente para fornecer direitos básicos para todos. De
fato, para quantos?

3. Malthus Revisto
No século XIX, o economista Malthus provocou um debate acirrado com
suas teorias catastrofistas sobre a explosão demográfica. De acordo com ele,
grosso modo, os recursos alimentares cresceriam em escala geométrica, enquanto a população cresce em escala aritmética, e o mundo enfrentaria necessariamente fomes e guerras que tenderiam a reequilibrar a população.
Malthus não levou em conta o desenvolvimento técnico da agricultura e da
produção industrial, que ocasionou uma contínua melhora nos níveis de vida
das pessoas ao longo de todo o século XIX. Portanto, em pouco tempo as
teorias de Malthus se demonstraram incorretas.
Não obstante, ninguém poderia prever a tendência real de crescimento populacional no século seguinte e a combinação entre desenvolvimento
técnico, diminuição da mortalidade e crescimento da população. Ninguém
poderia prever o problema de distribuição, e que até mesmo a fome poderia
depender das relações de poder e não da quantidade de alimento disponível,
nem da produtividade do setor alimentar.
Em geral, a quantidade de alimentos disponíveis não é a principal causa
do fenômeno social da fome ou da desnutrição, mas a quantidade de poder
social para obter acesso às fontes de nutrição28. Portanto, é essencial o acesso a um pedaço de terra para produzir comida ou um emprego ou benefício
social para comprar comida29. O setor alimentar da comunidade internacional por meio da FAO e do PAM, o programa mundial de alimentos, tem feito
muito para melhorar estes aspectos, mas ainda 815 milhões30 de pessoas vivem cronicamente famintas31.
Desde o aparecimento dos seres humanos na face da Terra há cerca de
200 mil anos, até o ano de 1800, a população chegou a 1 bilhão de pessoas. O
segundo bilhão foi alcançado em 1925 e o terceiro bilhão em torno de 1960.
27
Dados disponíveis em: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.
aspx. Acesso em: 02 abr. 2018.
28
ECOSOC. The right to adequate food (art 11). General Comments. Geneva, 12 maio 1999.
Disponível em: https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/
data/CESCR_GC_12e.pdf. Acesso em: 26 maio 2018.
29
KENT, George. Course on Nutrition Rights, University of Hawaii, s.d. Informações disponíveis
em: www.uhawaii.edu.
30
Ibid.
31
Informações disponíveis em: www.fao.org. Acesso em: 01 abr. 2018.
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Desde então, a população dobrou em 40 anos32, com grande crescimento nos
países menos desenvolvidos e em desenvolvimento.
Uma grande parte destes milhões de novos seres humanos vem ao
mundo sem direitos humanos, ou com muito poucos. Muitos se juntam a nós
em zonas deprimidas com altos padrões de mortalidade por razões evitáveis,
portanto, como seria com os direitos humanos para todos? Parece que a civilização humana ainda não tem uma resposta estratégica tangível ao problema da população e dos direitos humanos. O tema populacional continua
sendo um tabu para religiões e para a sociedade em geral.

4. O Dilema dos Recursos
Os números, por vezes, chocantes, de nossos tempos refletem profundas distorções; as possibilidades de melhorar vidas humanas são altamente concentradas e desperdiçadas, sem prioridades globais voltadas para a
humanidade como um todo. Apenas 100 corporações controlam 70% do
comércio mundial33, 90% das patentes de tecnologia enquanto a África não
participa nas patentes e com 0, 4% do comércio mundial, 200 bilionários detêm mais do que as 49 Estados menos desenvolvidos com uma população de
600 milhões de pessoas34. Cerca de 500 milhões de dólares são gastos todos
os anos para produzir Viagra ou medicamentos para a obesidade, enquanto
pessoas morrem de diarreia ou malária35 na maioria dos países pobres. A
indústria de batons e cosméticos cresce 10% ao ano no Brasil e emprega 2
milhões de pessoas, a comida de cachorro movimenta milhões de dólares em
todo o mundo, milhões de galões de água potável são usados para encher
piscinas particulares. No começo do milênio, em Manhattan ou Tóquio, havia
mais linhas telefônicas do que em toda a África36. Hoje mesmo em regiões
deprimidas, com todo tipo de carências em serviços básicos, abundam os
celulares.
No Brasil, um país com um salário mínimo de US$ 28837 e altos níveis
de pobreza (9,9% de pobreza extrema e 13% de desnutridos38), 1,5 bilhão de
Informações diponíveis em: www.unfpa.org. Acesso em : 01 abr. 2018.
Informações disponíveis em: www.corporatewatch.org. Acesso em : 01 abr. 2018.
34
MAIGRE COUP DE POUCE À BRUXELLES POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES. Op. cit.
35
COMPARATO, Fabio Konder. Report to the Office of the Attorney General of the State of São
Paulo’s. Human Rights Conference, dez. 1999.
36
KAVAN, Jan. Helping All of the World’s People to Communicate. Message in the World Telecommunication Day, 17 May 2003.
37
Informação disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/salario-minimo-em-2018-veja-o-valor.ghtml. Acesso em: 02 abr. 2018.
38
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do Desenvolvimento Humano 2003 – Objectivos de Desenvolvimento do Milénio: Um pacto entre nações para
eliminar a pobreza humana, Lisboa, 20013. Disponível em: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2003-portuguese.pdf. Acesso em: 19 jun. 2018. p.119.
32
33
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dólares39 são gastos todos os anos em produtos de luxo, Ferraris, Cartier e
Tiffany. Alguns desses produtos custam várias vezes a renda anual de metade
da população. A renda anual da parcela super-rica da população aumentou
29% durante os anos 1990. Os números globais não seriam significativamente diferentes. Não que o luxo seja intrinsecamente ruim, porém o que se
ressalta são as crescentes disparidades.
No nível global, os países industrializados consomem 2/3 da água potável e mais de 50% da eletricidade, entre 40 e 70% das principais matérias-primas industriais, ferro, cobre, petróleo ou manganês. Amplamente conhecida
por seu enfoque ambiental, a Conferência Rio 92 foi a primeira cúpula internacional a abordar o problema do desenvolvimento, relacionando-a com a
questão dos recursos.
Aproximadamente, um americano pode consumir o mesmo que 50 haitianos, o consumo per capita no Japão pode ser 50 vezes maior do que na Índia. Se todos os indianos ou haitianos pudessem consumir como americanos,
o mundo entraria em colapso devido à falta de recursos. O sistema mundial
é interconectado e interdependente. A pobreza não é um problema dos pobres; o sistema distribui-se desigualmente e funciona da mesma forma.
A insustentabilidade dos padrões de consumo e distribuição é um dos
principais debates no mundo de hoje, principalmente devido à relação entre
a crescente demanda por bem-estar e a questão ambiental, incluindo as mudanças climáticas. Estas dependem diretamente da industrialização e da produção de bens de consumo. Direitos humanos civis, políticos, econômicos,
sociais e culturais para todos, neste momento são infelizmente impossíveis.
Esta meta requer mudanças importantes, ou provavelmente fundamentais,
em muitos aspectos da estrutura econômica, social e política do mundo. O
futuro dirá se “A Declaração do Milênio e a Declaração da Conferência de
Johanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável” serão documentos internacionais visionários que também apontam à direção da reforma da civilização mundial em uma perspectiva mais racional, humanitária e global.

5. Para uma Economia dos Direitos Humanos
À luz do moderno conceito de sustentabilidade desenhado na
Conferência de Johanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável em
2002, talvez a economia moderna esteja baseada em falsas premissas ou diretamente em sofismas. O conceito de que os recursos são limitados e as
necessidades ilimitadas é provavelmente falso40. Hoje sabemos que as necessidades são limitadas e a capacidade de consumo é um pouco mais ampla,
mas também é inexoravelmente limitada. Que a solidariedade e não apenas
39
40

LUXO, MUITO MAIS LUXO. Veja, São Paulo, Edição especial, jan. 2003. p. 56.
SPENCER, Milton H. Economia Contemporânea. São Paulo: EFED/EDUSP, 1979.
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competitividade também pode ser bastante produtiva, entre outras premissas clássicas que se mostram falaciosas e retóricas.
A economia é um dos últimos campos da atividade humana a ser influenciada pela perspectiva de direitos humanos. A economia tem sido nos
últimos 30 anos uma ciência para criar bonitos números, dominadas por dogmas, fé ou ideologia41, principalmente uma ciência sem pessoas. Estabilidade
cambiaria, baixo déficit público, controle inflacionário, etc., sem se preocupar com as consequências humanas destes conceitos. Em que medida isto
gera maior ou menor bem-estar? A Economia se transformou num fim em si
mesmo. Alguns dogmas são famosos, como o livre comércio, a estabilidade
macroeconômica, o baixo déficit público e a mão invisível do mercado, que,
segundo o premiado economista, Joseph Stiglitz, só é invisível, porque não
existe.
Ruanda, Iugoslávia e Somália foram países monitorados de perto pelo
FMI e pelo Banco Mundial que sofreram sérios fiascos econômicos guiados
por planos de reformas estruturais42 no período imediatamente anterior, antes de mergulharem no caos da violência ilimitada e do retrocesso civilizacional. A Iugoslávia assinou acordos de ajuste estrutural em 1982, 1987 e 1989.
Em 1990, o país explodiu em guerra total, étnica e territorial. As relações
não são automáticas, mas esses fatos devem inspirar uma séria preocupação
internacional. Da mesma forma, a Somália é o primeiro país sem Governo
central desde o desmantelamento do sistema colonial. Esses casos refletem
um ciclo frequente de destruição e reconstrução que pode durar décadas
com um sofrimento humano praticamente ilimitado.
Os países em desenvolvimento têm acumulado dividas de bilhões de
dólares ao mundo desenvolvido, com muitas instituições financeiras envolvidas com escandalosos empréstimos antiéticos a ditadores implacáveis que
enriqueceram e reprimiram seu povo. Ainda não há lei internacional para
impedir que os bancos internacionais enchessem notórios assassinos com
dinheiro fresco que logo era usado para cometer crimes terríveis. Apenas as
condenações internacionais, campanhas e boicotes têm funcionado ultimamente, mas quem não se lembra como ditadores do tipo de Mobutu, Anastásio Somoza, Jean Claude Duvalier e o regime de apartheid foram amplamente
financiados por bancos internacionais e instituições financeiras? É urgente
consagrar em um tratado internacional o cancelamento e a prevenção da
chamada “dívida odiosa”43 que diz respeito especificamente ao mundo em
KENT, George. Market Fundamentalism, Peace & Policy, v.5, n. 1, 2000.
CHOSSUDOVSKY, Michael. A globalização da pobreza. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
43
“The doctrine of odious debt appeared in 1898 after the Spanish American war. During peace
negotiations the United States sustained that neither the US nor Cuba had obligation to assume the debt contracted without the consent of Cuban population by the colonial government, that did not use the funds in benefit of people. Spain never accepted the validity of the
41
42
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desenvolvimento. As instituições financeiras internacionais, até pouco tempo atrás, eram alheias ou mesmo quase hostis a perspectiva de direitos humanos, sem instrumentos reguladores ou códigos de conduta para proteger
as pessoas de abusos ou para promover a perspectiva dos direitos humanos
nas finanças, comércio e economia internacionais.
A perspectiva global dos Direitos Humanos está lentamente melhorando milhões de vidas devido à ausência de direitos de situações anteriores,
submissão colonial, subdesenvolvimento, etc. Até hoje, os principais mecanismos de implementação dos direitos humanos estão ligados às alternativas
de litigância ou legais, que possuem um importante impacto, mas que são
limitadas e, talvez, se aproximem a esgotar suas possibilidades de melhorar
a proteção dos direitos humanos. Recentemente, concepções integrais de
direitos humanos começaram a prevalecer sobre abordagens exclusivamente legalistas, embora a lei também subordine outras formas de promoção e
implementação de direitos humanos.
A ausência de um planejamento mundial para os direitos humanos em
vários campos do desenvolvimento é uma questão-chave e torna o espirito
do art. 28 da DUDH uma expressão de desejos, sem aplicabilidade legal. Uma
ordem internacional condizente com os direitos humanos constitui uma proposta de integralidade e abrangência global. As agências da ONU têm desenvolvido um sistema de coordenação de ações, mas ainda falta muito poder
de implementação. Frequentemente não há conexão entre direitos, implementação e problemas estruturais e os resultados são limitados, parciais ou
insustentáveis. Abordagens integrais globais que abordam problemas estruturais ainda são inconsistentes e raras na produção intelectual e nos documentos de trabalho das organizações internacionais. Os sistemas legais estão
dispersos e os padrões são altamente diversos44. Já a globalização da justiça é
caótica, mas é uma realidade, apesar dos perigos de sua incoerência.

6. A Declaração de Viena e o Programa de Ação
A Declaração de Viena foi pioneira em proclamar a integralidade dos
direitos humanos e abordá-los desta perspectiva. Também proclamou que a
pessoa humana é o tema central do desenvolvimento45. Soou como uma previsão do desastre da economia desumana mundial que prevaleceu nos anos
noventa e se seguiu nas últimas décadas. Ela contém artigos sobre igualdade
de gênero, remédios eficazes e outros sobre alívio da dívida e erradicação
argument but the position of the United States prevailed and Spain remained with the Cuban
debt by the treaty of Paris” (KREMER, Michael; JAYACHANDRAN, Seena. The Odious Dept, Finanzas & Desarrollo Magazine, June 2002).
44
SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho, Bogotá: Ed. ILSA 1998
45
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx. Acesso
em: 27 mai. 2018.
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da pobreza extrema, numa espécie de quadro jurídico art-decó que é amplamente apropriado para a complexidade dos direitos humanos em todo o
mundo. A Declaração de Viena recomendou o estabelecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que impressiona
pela alta influência que obteve em tão curto período de funcionamento. A
questão-chave da implementação e monitoramento também foi abordada.
No entanto, nenhum plano concreto para transformar a estrutura mundial
para alcançar os direitos humanos como a transversalidade da civilização humana foi claramente afirmado.

7. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Alguns anos depois a Declaração do Milênio trouxe a ideia de direitos
humanos como uma fonte para a transformação das estruturas dos estados
nacionais, mas não das estruturas mundiais. Estava perto de ser um plano
estratégico para transformar o mundo para o bem-estar dos seres humanos
em uma clara perspectiva de humanidade. Possui limitações claras como a
subordinação dos ideais aos Estados e autodeterminação, entre outros46.
Portanto, a política de Direito Internacional mais geral prevaleceu sobre os
direitos humanos. O ser humano ainda não é o centro do desenvolvimento,
embora esteja subordinado ao domínio soberano dos Estados nacionais. A
autodeterminação é obviamente um direito humano, mas pertence às pessoas e não aos Estados, e essa fina linha vermelha ainda não está clara neste sistema dominado pelos Estados Nacionais. O sistema de Estados continua a ser
a principal fonte de proteção, assim como de violações aos direitos humanos.
Estados nacionais dirigem-se à humanidade através de declarações como se
não soubéssemos que para além desta ficção legal da civilização há homens
concretos (principalmente homens) e mulheres, vontade humana concreta
ou má vontade para mudar o destino de milhões de pessoas. Essas contradições continuarão no futuro próximo e as prioridades econômicas continuarão, provavelmente, a ser divorciadas dos direitos humanos. A liberdade é o
atributo exclusivo da pessoa humana, e é essencial colocar a dimensão ética
dos grandes problemas da humanidade no centro do debate.
Em 2015, a comunidade internacional por meio da ONU propôs os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)47. Ainda que tenha
inovado e sido mais audaz, ainda não pensou em reformar estruturas mundiais, mas propôs objetivos que sem reformas em estruturas de poder nacional não seriam alcançados.
Disponível em: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. Acesso em: 26
mai. 2018.
47
Disponíveis em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/. Acesso em: 26 mai. 2018.
46
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Os ODS são a mais elaborada expressão até hoje a traduzir os direitos
humanos nas estruturas e indicadores sociais. Eles incluem desde a clássica
erradicação da extrema pobreza e da fome, a outros mais ousados e transformadores como a igualdade de gênero, a educação universal, industrialização
sustentável, padrões de consumo sustentáveis. Ou seja, tentando realizar de
forma geral o espirito do art. 28 da DUDH. Assim:
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades.
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas.
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos.
Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia.
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo
e trabalho decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar
a inovação.
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países
e entre eles.
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consu-
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mo sustentáveis.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a
mudança do clima e os seus impactos.
Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável48.

(In)Conclusão
Necessariamente este texto deve permanecer inconcluso, como muitas
outras questões sobre os direitos humanos. O futuro não pertence aos impacientes. Em 2030, saberemos se o mundo avançou no sentido de uma ordem
internacional um pouco mais equilibrada com os ideais da DUDH de 1948.
Amartya Sen, brilhante economista, analisou o desenvolvimento e a liberdade humana de forma integral e afirma que a fome, a opressão, a marginalização social são formas de privação da liberdade. Para ele, o desenvolvimento
é fundamentalmente um processo de expansão da liberdade real desfrutada
pelas pessoas49. O mundo ainda está distante dos ideais da DUDH, mas os
avanços são inegáveis e nos inspiram a acreditar que vamos em caminho.
Ainda que os últimos anos, com a maior crise de refugiados desde a Segunda
Guerra Mundial e um nível de conflitividade alarmante, o avanço dos autoritarismos ideológicos nos traz grandes e reais preocupações. No entanto,
sabemos que a história não é linear e sim feita de altos e baixos, em que os
que acreditaram sempre foram galardoados com um futuro melhor. Foi assim
Ibid.
SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras,
1999.
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que em 1945 um grupo de refugiados retornou à devastada Alemanha do
pós-guerra. Eles se instalaram em uma casa sem um telhado sobre suas cabeças e passaram por todo tipo de privações, desde falta de comida e água até
falta de esperança e emprego. Em uma reunião para arrecadar dinheiro para
começar a reconstruir a casa, um deles propôs comprar primeiro um rádio.
Todos os outros moradores o consideraram supérfluo, e todos eles tinham
necessidades mais importantes. Mas ele sustentou que a necessidade mais
importante era acreditar que a felicidade era possível50. Assim vivemos, há
exatos 70 anos da DUDH. O art. 28 é o rádio escrito da humanidade.
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REFLECTIONS ON THE AMERICAN DECLARATION OF THE
RIGHTS AND DUTIES OF MAN AT THE 70TH ANNIVERSARY OF
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
Christina M. Cerna1

Introduction
On the seventieth anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (Universal Declaration), it is fitting to compare the
also seventy-year old American Declaration of the Rights and Duties of Man
(American Declaration) and to reflect on how these Declarations have evolved over time within their respective systems.
At the Inter-American Conference on the Problems of War and Peace,
held in Chapultepec, Mexico in 1945, the twenty-one member States of the
inter-American system met to work out their positions in preparation for the
San Francisco conference that was to create the United Nations (UN). The
representatives of the inter-American system sought the inclusion of the first
formal catalogue of human rights in the Charter of the United Nations (UN
Charter)2. Since only 50 countries met in San Francisco, the Latin American
bloc was an influential one3. The inter-American system, created in 1890,
the only existing regional arrangement in the world at the time, sought to
continue its existence and maintain its autonomy within the new United Nations architecture.4 At the Ninth International Conference of the Americas
held in April-May 1948, in Bogota, Colombia, the inter-American system was
renamed the Organization of American States (OAS). At this meeting, the
member States adopted the Charter of the OAS (OAS Charter) and the American Declaration of the Rights and Duties of Man, seven months before the
UN adopted the Universal Declaration on December 10, 1948.
The American Declaration, like the contemporaneous Universal Declaration, was never intended to be a legally binding instrument. The Universal
Former Principal Specialist at the General Secretariat of the Organization of American States’
Secretariat for the Inter-American Commission on Human Rights (retired Dec. 2011). The
opinions expressed in this paper are in the author’s personal capacity and are not to be attributed to the Inter-American Commission on Human Rights, the General Secretariat of the
Organization of American States, or to the Organization of American States. This text updates
an earlier piece by this author commemorating the 60th anniversary of these instruments.
2
Cf. GLENDON, Mary Ann Glendon. The Forgotten Crucible: The Latin American Influence on
the Universal Human Rights Idea, Harvard Human Rights Journal, v. 16, n. 27, p. 27-40, 2005.
3
Poland, the 51st member state of the UN, did not attend the San Francisco conference.
4
Chapter VIII of the UN Charter deals with Regional Arrangements.
1
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Declaration was acclaimed at the time of its adoption by Eleanor Roosevelt
as “a common standard of achievement” for mankind, but it was a default
instrument since the international community proved unwilling to accept a
legally binding human rights treaty. When the Drafting Committee of the
United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) held its first meeting
in June 1947, it began to carry out its work on an International Bill of Rights,
to be comprised of a Declaration, a Convention and Measures of Implementation5. The Universal Declaration was not designed to be applied by organs
of the UN system to the member States of the United Nations, it was designed as a mere statement of rights, without legal obligation, and subsequently, a legally binding international treaty would be drafted to implement
these rights as part of the International Bill of Rights. The UN did not convert
the norms of the Universal Declaration into legally binding norms until 1966,
when it adopted the UN International Covenants on Civil and Political Rights
(ICCPR) and Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which then took
another decade to enter into force. The Cold War forced the creation of two
instruments rather than one, and today both are in force with near universal
membership: 171 States parties for the ICCPR (as of June 21, 2018) and 168
for the ICESCR of the 193 UN member states.
The Europeans were the first to adopt a legally binding human rights
treaty. In 1950, the Europeans, upon adopting the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention),
sought to give legal force to some of the rights set forth in the Universal Declaration. They declared in the Preamble to the Convention that they were
taking: “the first steps for the collective enforcement of certain of the rights
stated in the Universal Declaration”. The Europeans were also the first to
create a revolutionary individual petition procedure leading to legally binding decision as part of their regional human rights mechanism. Since such
a mechanism had never existed before and given the reluctance of states to
accept human rights complaints filed against them, this procedure was not
automatic upon becoming a party to the European Convention. A State had
to make an additional, separate declaration, under Article 25 of the Convention, expressly accepting the processing of complaints by the European Commission of Human Rights. Acceptance of this procedure was an extremely
slow process and States such as the UK, for example, one of the first to ratify
the Convention in 1951, did not accept the right of an individual to bring a
complaint against it, pursuant to Article 25, until 1966. With the entry into
force of the UK Human Rights Act in 2000, the UK integrated the European
ECOSOC. Commission on Human Rights. Drafting Committee. Draft Report of the Drafting
Committee to the Commission on Human Rights, E/CN.4/AC.1/14, 23 June 1947. Available at:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/AC.1/14. Last visited: 19 Jun.
2018.
5
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Convention into its domestic legal order, enabling individuals to seek remedies for violations of the Convention before its national courts.
Similarly, the right to file a complaint before the UN Human Rights Committee, alleging a State had violated the ICCPR was not automatic upon a
State becoming party to the Covenant. Several attempts to include a provision in the draft ICCPR, to allow for the filing of individual complaints, were
rejected as interference in the internal affairs of states. The Optional Protocol finally was adopted in 1966 and a State party to the ICCPR had to take the
additional step of becoming party to the Optional Protocol to the Covenant
to allow individuals to present complaints to the UN Human Rights Committee. Today the Optional Protocol has 116 States parties. The UN General
Assembly, however, did not adopt an Optional Protocol granting individuals
the right to petition the ICESCR until December 10, 2008 and this Protocol
did not enter into force until May 5, 2013; it currently has 23 States parties.
Today each of the nine core UN human rights treaties has a provision or a
Protocol allowing for the presentation of individual complaints in recognition
of the importance of the individual complaint procedure to human rights monitoring. The United States of America (US) has ratified the ICCPR but has not
accepted the Optional Protocol; and it has yet to become a party to the ICESCR or its Optional Protocol. Consequently, individuals who seek to present
cases against the United States for violations of their international human
rights are limited to filing complaints with the Inter-American Commission on
Human Rights (Commission).
The Commission was created in 1959 by a political resolution of the OAS
political bodies, not by a treaty, as in Europe6. The Commission has maintained that the American Declaration acquired legally binding force because it
was the only catalogue of human rights in existence in the OAS in 1967, when
the OAS amended its Charter and elevated the Commission to the status of
a principal organ of the regional body. Distinguished jurists have suggested
that the American Declaration was incorporated into the text of the 1967
Charter by means of the amendment to the Charter, since the reference to
human rights in the Charter must be understood as referring to the American Declaration, the only existing catalogue of human rights norms in the
inter-American system at the time7. Given that the Charter amendments
were ratified by the OAS member States, the argument is that the American
The Commission was recreated when the American Convention entered into force.
BUERGENTHAL, Thomas. The Revised OAS Charter and the Protection of Human Rights,
American Journal of International Law, v. 69, n. 4, p. 828-839, 1975; BUERGENTHAL, Thomas.
The Inter American System for the Protection of Human Rights. In: MERON, T. (Ed.). Human
Rights in International Law: legal and Policy Issues, Oxford: Clarendon Press, p. 470-479, 1984;
SHELTON, Dinah. Abortion and the Right to Life in the Inter-American System: the Case of Baby
Boy, Human Rights Law Journal, v. 2, p. 312 et seq., 1981.
6
7
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Declaration thereby acquired the normative status of a treaty. This position
has been stated and restated in multiple merits decisions of the Commission
in cases decided under the American Declaration over many years8.
It is the argument of this paper that the Commission’s claim that the
American Declaration is legally binding is a legal fiction, perpetrated due to
the failure of many OAS States to become a party to the American Convention. This failure to achieve ratification or accession by all OAS member States to the American Convention undermines the system’s legitimacy. Despite the fact that the OAS Charter was adopted contemporaneously with the
American Declaration, underlining the importance of human rights norms to
the very creation and institutionalization of the inter-American system, the
OAS does not require, as a condition of membership, as the Council of Europe does, that all member States become parties to this core human rights
instrument. Given the failure of a number of OAS member States to become parties to the American Convention, the American Declaration, as a default instrument, is erroneously purported to be a legally binding instrument,
which it is not and was never intended to be, and the American Convention
should have replaced it years ago.
What this paper seeks to provoke is a debate on the conditions of membership in the inter-American system and the harm done to the credibility of
the system by the failure to achieve universal acceptance of the human rights
norms by all OAS member states.

1. The Evolution of the Commission’s Position that the
American Declaration is Legally Biding
The American Declaration was the only applicable human rights instrument in the inter-American system for three decades, from 1948 to 1978,
until the American Convention on Human Rights (American Convention) entered into force. The American Convention is a regional human rights treaty
comparable to the UN’s International Covenant on Civil and Political Rights
and today 23 of 35 OAS member States are parties to the American Convention9. The 23 States parties include all of Spanish-speaking Latin America,
except Venezuela, as well as Brazil, Haiti and Suriname and three English-speaking countries, Dominica, Grenada and Jamaica. The twelve OAS member
states that are not parties to the American Convention are primarily former
See, for example, IACHR, Report 44/14, Case 12.873, Edgar Tamayo Arias, (United States),
July 17, 2014, para. 214; IACHR, Report 78/11, Case 12.586, John Doe et al. (Canada), July 21,
2011, paras. 129-131.
9
The 23 States parties to the American Convention: Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Suriname and Uruguay.
8
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colonies of the United Kingdom (UK): Antigua & Barbuda, Bahamas, Belize,
Guyana, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent & the Grenadines, Trinidad &
Tobago and Venezuela, as well as Canada, Cuba and the United States10.
The US is the only one of the twenty-one founding members of the OAS not
to have become a State party to the American Convention along with Cuba,
which the OAS suspended from participating in the Organization from 1962
until 2009. Trinidad & Tobago was a party to the American Convention until
May 26, 1988, when it notified its intention to denounce over the issue of the
death penalty11. Similarly, Venezuela notified its intention to denounce the
American Convention on September 10, 2012. Under the terms of the Convention the denunciation takes one year to enter into force; consequently,
the American Convention is no longer applicable to Trinidad & Tobago and
Venezuela12.
The withdrawal of any State party from an international treaty is a serious act and undermines the principles and purposes of the treaty. The forced withdrawal or expulsion of a State party or a member State from a treaty
or an international organization is the most serious sanction a treaty body or
an international organization can impose. For States that have bought into
the system, becoming parties to the American Convention and recognizing
the compulsory jurisdiction of the Court, the withdrawal is particularly fraught especially when these countries are compared to other OAS member States that have never accepted the American Convention and have remained at
the margins of the system.
It is relevant to note in this context that eight of the 12 non-States parties to the American Convention – Bahamas, Belize, Canada, Guyana, St Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago, Venezuela and the United States –
are parties to the ICCPR, despite the fact that the American Convention is the
regional counterpart to the ICCPR. Notably Trinidad & Tobago and Venezuela
are still parties to the ICCPR. Cuba, St Kitts & Nevis and St Lucia are parties
neither to the ICCPR nor to the American Convention. These three countries
present a more complicated issue relating to the inability of micro-states to
Cuba has a special status, it was suspended from membership in 1962 but the suspension
was lifted in 2009. It has always been considered a member state by the OAS and is still so
considered today. Cuba has shown no interest in renewed participation in the OAS since the
lifting of the suspension.
11
Similarly, Trinidad & Tobago (and also Jamaica) denounced the Optional Protocol to the
ICCPR over the death penalty.
12
Remarkably, the Commission maintains that both Trinidad & Tobago and Venezuela, having
denounced the American Convention, remain bound by the American Declaration, in some kind
of status reminiscent of the place where they were before becoming parties to the American
Convention. Trinidad & Tobago and Venezuela rejected this pretense and no longer participate
in proceedings before the Commission or Court. Venezuela has taken the additional step of
having announced its impending withdrawal from the OAS, to take effect in 2019.
10
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effectively participate in international organizations (although the situation
of Cuba is distinct). Should Cuba, St Kitts & Nevis and St Lucia be members
of the UN and the OAS if they cannot effectively ascribe to the fundamental
human rights norms of these international organizations?
In 1959, the OAS member States created the Commission, by a political resolution, to promote and protect human rights in the Americas but
without a complaints procedure. From its earliest days, the Commission received complaints of human rights violations from individuals and groups,
but the OAS political bodies did not grant the Commission the competence
to examine these complaints until 196513. From 1965 until 1978, the Commission looked to the American Declaration as the sole source of legal norms
applicable to the member States in the inter-American system.
Once the OAS political bodies amended the Commission’s Statute in
1965, the Commission was empowered to process individual complaints
from anyone against an OAS member state, without the requirement of a
separate Article 25 type acceptance of the procedure by the States. The complaints procedure allowed the Commission to transmit the pertinent parts of
a complaint alleging that the State had violated human rights to the accused
State for its response and the latter had 6 months (180 days) to respond. In
the majority of cases, even today, a State usually responds that the petitioner
has failed to exhaust domestic remedies, since the failure to exhaust domestic remedies is the most common bar to the admissibility of a complaint. An
international monitoring body plays a secondary role to that of the State,
which is primarily responsible for ensuring the human rights of all persons
within its jurisdiction. This principle of subsidiarity explains the rule that the
petitioner is required to have exhausted domestic remedies before filing a
petition at the international level. The State must have the primary opportunity to remedy the human rights violation before the international instance comes into play. Over time, the rule has evolved so that a State alleging
failure to exhaust domestic remedies has the obligation to inform the human
rights monitoring body as to which specific remedies need to be exhausted
and the efficacy of these remedies.
During the 1970s-1980s, a number of OAS member States were non-democratic14. During this period, many States did not respond to the ComThe Second Special Inter-American Conference, which met in Rio de Janeiro in 1965, in
its Resolution XXII, entitled Expanded Functions of the Inter-American Commission on Human
Rights, broadened the Commission’s powers to authorize the Commission to examine communications submitted to it and any other available information, to address to the government
of any American State a request for information deemed pertinent by the Commission and to
make recommendations, when it deems this appropriate, with the objective of bringing about
more effective observance of fundamental human rights.
14
One need only think of Pinochet in Chile, the military Junta in Argentina, Duvalier in Haiti,
Somoza in Nicaragua, Stroessner in Paraguay, etc.
13
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mission’s request for information on a complaint or provided a non-substantive response. Consequently, the Commission created a default remedy;
it applied Article 51(1) of its Regulations, which allowed it “to presume the
occurrence of the events denounced to be true”15. During this period many
countries, such as Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Cuba, Haiti, Nicaragua, Panama, Paraguay, and Uruguay did not respond to requests for information or
responded in a cursory manner and the Commission automatically applied
Article 51(1) and declared that the State had violated the relevant provisions
of the American Declaration. In the operative part of these resolutions, the
Commission developed a formulaic recommendation that the State: 1) order
a complete, impartial investigation to determine responsibility for the facts
denounced, and 2) sanction those responsible and inform the Commission
within a maximum of thirty days as to the measures taken to comply with
its recommendations in the case. In the 1970s, the Commission also began
to publish its resolutions on cases in an Annual Report to the OAS General
Assembly.
The Baby Boy decision, against the US, in March 1981 provides the first
clear statement of the Commission’s position as regards a State’s legal obligations under the American Declaration16. A Catholic Action non-governmental
organization presented the case on behalf of an unidentified Baby Boy that
had been aborted in Boston, Massachusetts on October 3, 1973. The petition
to the Commission followed the January 22, 1973, US Supreme Court decision in Roe v. Wade, which rendered inoperative the Massachusetts criminal
abortion statute and allowed abortions to take place. The petitioners sought
an interpretation of Article I of the American Declaration as informed by Article 4 of the American Convention on Human Rights, for a determination that
the right to life was protected “from the moment of conception” and that
abortion was incompatible with international human rights norms17.
The Commission, making reference to the travaux preparatoires of the
American Declaration, concluded that abortion did not violate the American
15
Article 51(1) of the Commission’s Regulations provided “The occurrence of the events on
which information has been requested will be presumed to be confirmed if the Government
referred to has not supplied such information within 180 days of the request, provided always
that the invalidity of the events denounced is not shown by other elements of proof.”
16
IACHR. Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1980 – 1981.
Inter-American Commission on Human Rights. Resolution 23/81, Case 2141 (United States),
06 Mar. 1981. Available at: https://www.cidh.oas.org/annualrep/80.81eng/USA2141.htm.
Last visited: 19 jun. 2018.
17
Article I of the American Declaration provides that “Every human being has the right to
life, liberty and the security of his person.” Article 4(1) of the American Convention on Human Rights provides “Every person has the right to have his life respected. This right shall be
protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily
deprived of his life”.
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Declaration despite the unambiguous language of Article 4 of the American
Convention that appeared explicitly to indicate the contrary. Dr. Andres Aguilar, in his concurring decision, noted
it is clear from the travaux preparatoires that Article I
of the Declaration, which is the fundamental legal provision in this case, sidesteps the very controversial question of determining at what moment human life begins.
The legislative history of this article [Aguilar noted], permits one to conclude that what was finally approved is a
compromise formula […]. [E]ven if it obviously protects
life from the moment of birth, it leaves to each State to
determine, in its domestic law, whether life begins and
warrants protection from the moment of conception, or
at some other point in time18.

The Commission’s decision limited itself to deciding that the United States had not assumed the international obligation to protect the right to life
from conception and that, consequently, it could not be decided that it had
violated the right to life set forth in Article I of the American Declaration19.
While the Baby Boy case was pending, the Commission received a request from four members of the U.S. Congress for an advisory opinion related
to the consequences of a Commission decision adverse to the United States.
The Commission noted that it was required to respond to inquiries made by
any member State on matters related to human rights. It then set forth the
following position on the legally binding nature of the American Declaration
on the United States:
The international obligation of the United States of America, as a member of the Organization of American States
(OAS), under the jurisdiction of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) is governed by the
Charter of the OAS (Bogota, 1948) as amended by the
Protocol of Buenos Aires on February 27, 1967, ratified
by the United States on April 23, 1968.
As a consequence of articles 3 j, 16, 51 e, 112 and 150 of
this Treaty, the provisions of other instruments and resolutions of the OAS on human rights, acquired binding
force. Those instruments and resolutions approved with
the vote of U.S. Government are the following:
IACHR. Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1980 – 1981.
Inter-American Commission on Human Rights. Resolution 23/81, Case 2141 (United States).
Concurring Decision of Dr. Andres Aguilar M, 16 Oct. 1981. Available at: http://www.cidh.org/
annualrep/80.81eng/USA2141a.htm. Last visited: 19 Jun. 2018.
19
Ibid.
18
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-American Declaration of the Rights and Duties of Man
(Bogota, 1948)
-Statute and Regulations of the IACHR 1960, as amended
by resolution XXII of the Second Special Inter-American
Conference (Rio de Janeiro, 1965)
-Statute and Regulations of IACHR of 1979-1980
Both Statutes provide that, for the purpose of such instruments, the IACHR is the organ of the OAS entrusted
with the competence to promote the observance and
respect of human rights. For the purpose of the Statutes, human rights are understood to be the rights set forth in the American Declaration in relation to States not
parties to the American Convention on Human Rights
(San Jose, 1969). Articles 1 and 2 of the 1960 Statute
and article 1 of 1979 Statute)20.

Despite the adoption of this general doctrinal position, the Commission
did not include this extensive explanation in later US cases, but limited itself
to stating that the American Declaration was legally binding21. In 1978, the
American Convention received the necessary eleventh ratification and entered into force. In the 1980s, more States ratified the American Convention,
particularly as they made the transition from non-democratic to democratic
forms of government22. Despite the fact that some States became parties to
the American Convention as early as 1978, they did not thereby necessarily
comply with the Commission’s procedures or decisions.

SHELTON, Dinah; CAROZZA, Paolo G. Regional Protection of Human Rights, v. 1, Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 688 – 689.

20

The Commission used language such as “the American Declaration to which the
government of Suriname is bound as a member state of the OAS” in Res. 1/85, Case
9265 (Suriname), July 1, 1985 or “the American Declaration constitutes a source of
international legal obligation for all member States of the Organization of American
States, including The Bahamas. See Report 79/07, Case 12.513, Prince Pinder, (Commonwealth of the Bahamas), October 15, 2007. para. 20.
21

22
Only in 1991 was the OAS able to celebrate the fact that the governments of its member
States were all the result of elections (Cuba was still suspended). On September 11, 2001, the
OAS adopted the Inter-American Democratic Charter that declared in Article 1: “The peoples
of the Americas have a right to democracy and their governments have an obligation to promote and defend it.”
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2. Advisory Opinion 10 of July 14, 198923
On February 29, 1988, the Colombian Government requested an advisory opinion on the normative status of the American Declaration within the
legal framework of the inter-American system for the protection of human
Rights from the Inter-American Court.
The Court, in accordance with its Rules, consulted all the OAS member states and requested written observations on the question. Costa Rica
and Venezuela, for example, replied that the American Declaration, unlike
the American Convention, is not a treaty24. Peru, for its part, submitted that
although the Declaration could have been considered without legal effect
before the American Convention entered into force, the American Convention has recognized the Declaration’s special nature in Article 29 of the Convention25. According to the reasoning of Peru, article 29(d) has “given the
Declaration a hierarchy similar to that of the Convention with regard to the
States Parties, thereby contributing to the promotion of human rights in our
continent”26. Uruguay was of the opinion that the “juridical nature of the
Declaration is that of a binding, multilateral instrument that enunciates, defines and specifies fundamental principles recognized by the American States
and which crystallizes norms of customary law generally accepted by those
States”27. The United States, on the other hand, argued, like Costa Rica and
Venezuela, that the American Declaration does not comprise “a binding set
of obligations” since it is not a treaty. Although the US recognized the “good
intentions” of those who would transform the Declaration from a statement
of principles into a binding legal instrument, it maintained that good intentions do not make law. The United States also specified that “it would seriously undermine the process of international law-making – by which sovereign
States voluntarily undertake specified legal obligations – to impose legal obligations on States through a process of reinterpretation or inference from a
non-binding statement of principles”28.
The Court affirmed in the beginning of its analysis that the American DeIACHR. Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man within
the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights Requested by the
Government of the Republic of Colombia. Advisory Opinion OC-10/89, 14 Jul. 1989. Available
at: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_10_ing1.pdf. Last visited: 19 jun. 2018.
24
Ibid., para. 11 and 15.
25
The relevant part of art. 29 of the Convention provides “No provision of this Convention
shall be interpreted as: d. excluding or limiting the effect that the American Declaration of the
Rights and Duties of Man and other international acts of the same nature may have”
26
IACHR. Op. cit., para. 13.
27
Ibid., para. 14.
28
Ibid., para. 12.
23
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claration is not a treaty29. In 1948, the OAS member States had been unwilling
to draft a legally binding convention on human rights. The Declaration, consequently, the Court noted, was conceived as:
The initial system of protection considered by the American States as being suited to the present social and juridical conditions, not without a recognition on their part
that they should increasingly strengthen that system in
the international field as conditions become more favorable30.

Since no other human rights instrument existed in the inter-American
system at the time, the Court affirmed that the references to human rights in
the OAS Charter referred to the American Declaration. It is the American Declaration that defines the human rights referred to in the Charter. The Court
distinguished, however, for States parties to the American Convention, the
“specific source of their obligations with respect to the protection of human
rights is, in principle, the Convention itself”31. In principle? This paragraph
becomes even less clear as it continues: “It must be remembered, however,
that given the provisions of Article 29(d), these States cannot escape the
obligations they have as members of the OAS under the Declaration, notwithstanding the fact that the Convention is the governing instrument for the
States Parties thereto.” Article 29(d) of the American Convention provides
that no provision of this Convention shall be interpreted as “d. excluding or
limiting the effect that the American Declaration of the Rights and Duties of
Man and other international acts of the same nature may have”. The effect
of the American Declaration may not be diminished but it is never specified
exactly what the nature of the effect is. Finally, the Court’s conclusion, with a
set of triple negatives, does little to define the normative status of the American Declaration and only adds to the confusion: “[t]hat the Declaration is
not a treaty does not, then, lead to the conclusion that it does not have legal
effect […]”32.
Since the American Declaration is not a treaty, what kind of legal effect
does it have compared to the American Convention? Is the American Declaration legally binding on States? In what way? May individuals invoke the
American Declaration in domestic courts to overturn inconsistent domestic
laws?
As noted, the primary responsibility for the enforcement of international
human rights norms is with the State, not with the international supervisory
Ibid., para. 33.
Ibid., para. 34.
31
Ibid., para. 46.
32
Ibid., para. 47.
29
30
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body and the ultimate goal of the international human rights system is for
States to internalize these international norms. Consequently, a legally
binding instrument has much greater importance than an instrument that
is not legally binding. To maintain that a non-legally binding instrument is
legally binding is to diminish the currency of international law and to render
its institutions and decisions suspect. If everything is portrayed as legally
binding, in reaction States begin to consider legally binding instruments as
no longer legally binding. The inter-American system has been strengthened
through the adoption of the American Convention, which is a legally binding
instrument that applies to 23 of the 35 OAS member States. Regrettably,
despite having entered-into-force 40 years ago, all OAS member states have
not yet accepted the American Convention.
The Court’s advisory opinion on the American Declaration, however, led
to a change in practice. The Commission, in an Argentine case, began to apply
both the American Declaration and the American Convention to States parties to the American Convention. The Commission’s justification for this was
Article 29(d) of the American Convention (supra), despite the fact that this
provision does not provide or even suggest that the Commission should find
violations of both the American Declaration and the American Convention in
the same case.
The Commission began this aberrant practice of applying both the American Convention and the American Declaration in the same case to States
parties to the American Convention, purportedly under the authority of Article 29(d) of the Convention. The practice has evolved whereby the Commission, first, declares violations of rights set forth in the American Declaration
that occurred in a State before it became party to the American Convention
and then, declares violations of rights set forth in the American Convention
that occurred after the State became party to the treaty. This practice offends various principles of international law; first among them, the principle
that treaties not be applied retroactively, set forth in Article 28 of the Vienna
Convention on the Law of Treaties33.
It is useful to cite a few cases to illustrate this point. On October 4, 1990,
the Commission issued its decision in the case of Mr. Hector Geronimo Lopez
Aurelli. The petitioners charged that Argentina had arbitrarily detained, tried
and convicted Mr. Lopez Aurelli, an individual whom the military dictatorship had sentenced to life imprisonment in 1975, based on confessions obtained through torture. The subsequent democratic Argentine Government,
against which the complaint was filed, alleged “inasmuch as the events and
VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES. Art. 28: “Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation
to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the
entry into force of the treaty with respect to that party.”

33

58

CONTEXTOS E ENTORNOS

judgment by which the applicant was convicted preceded its taking office,
and therefore the entry into force of the American Convention in this country, it cannot legitimately be held responsible for them”34. The Commission
decided, for the first time, that Argentina could be held liable for violations
both of the American Convention and the American Declaration in the same
case. The Commission found Argentina internationally responsible, under
the American Convention, for violations of the American Declaration that
occurred prior to Argentina’s ratification of the American Convention, and
violations of the latter, for acts that occurred subsequent to its ratification:
[…] the events that took place prior to the Convention’s
entry into force for Argentina were nevertheless grave
violations of the rights of personal security and to humane treatment, and to justice and due process established in Articles I, XVIII and XXVI, respectively, of the
American Declaration on the Rights and Duties of Man.
Ratification of the Convention by the member States
at least complemented, augmented or perfected the
international protection of human rights in the inter-American system, but did not create them ex novo, nor
did it extinguish the previous or subsequent validity of
the American Declaration. Specifically, in its advisory
opinion OC-10/89 of July 14, 1989, the Inter-American
Court of Human Rights decided that:
45. For the member States of the Organization the Declaration is the text that determines which are the rights
referred to in the Charter. Moreover, Articles 1.2.b. and
20 of the Commission’s Statute also define its competence in respect of the human rights enunciated in the
Declaration. That is, the American Declaration is for the
States, in pertinent matters in relation to the Organization’s Charter, a source of international obligations35.

The Commission cited the Court’s Advisory Opinion n. 10 as authority
for its reasoning. Although the American Declaration is the text to be applied
to non-States parties to the American Convention, neither the Commission’s
Statute, nor Advisory Opinion n. 10, suggests that the Declaration, simultaneously with the Convention, be applied to States parties to the Convention.
Article I of the Commission’s Statute provides that human rights in the
inter-American system are a) The rights set forth in the American Convention
IACHR. Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1990 – 1991.
Resolution 22/88, Case 9850, (Argentina), October 4, 1990. Available at: https://www.cidh.
oas.org/annualrep/90.91eng/Argentina9850.htm.
35
Ibid.
34
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in relation to the States parties thereto; and b) The rights set forth in the
American Declaration in relation to the other member states. Nowhere in
the Statute is the Commission mandated, or even authorized, to consider
violations of the American Declaration and the American Convention in the
same case. On the contrary, Article 19 of the Statute specifically provides
that the Commission shall apply the American Convention to States parties
thereto; Article 20 provides that it shall apply the American Declaration to
non-States parties to the Convention. It would appear that the logical conclusion from this is that the application of both instruments to States parties
to the Convention is a violation of the Statute.
The central problem with the practice of applying both the American
Declaration and the American Convention in the same case is what happens
when the case is sent to the Court. Since the reform of its Rules of Procedure
in 2001, the Commission is required to send to the Court any case involving a
State party to the Convention (that has accepted the compulsory jurisdiction
of the Court) if the Commission has determined that the State failed to comply with its recommendations36. A Commission merits decision (also known
as an Article 50 report) finding violations of both the American Declaration
and the American Convention, sets in play two very different procedures. The
Court will not consider the violations found pursuant to the American Declaration since the Court’s competence is limited to applying and interpreting
the American Convention. The Court has no mandate to apply the American
Declaration, consequently, it will determine, in a legally binding judgment,
only whether the State violated provisions of the American Convention.

Conclusion
In general, cases decided by the Commission under the American Declaration and the American Convention examine acts that occurred prior to
the date on which the State became a party to the American Convention
pursuant to the American Declaration and then the acts that occurred after,
under the American Convention. In the 2005 decision in the case of Heliodoro Portugal, for example, the Commission found violations of the American Declaration, the American Convention, the Inter-American Convention
on Forced Disappearances and the Inter-American Convention against Torture37. Heliodoro, an opponent of the military regime in Panama was arrested
Art. 44 of the Commission’s Rules of Procedure. The case will not be sent to the Court if
there is a vote of four of the members not to send it and a reasoned explanation for the vote.
Acceptance of the Court’s jurisdiction is not automatic upon a State’s becoming party to the
Convention. Three States –Dominica, Grenada and Jamaica- are parties to the American Convention but have not accepted the compulsory jurisdiction of the Court.
37
IACHR. Complaint filed by the Commission in the case of Heliodoro Portugal v. Panama, Case
12.408, January 23, 2007. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/expedientes/
36
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and forcibly disappeared in 1970, eight years before Panama’s ratification of
the American Convention and 20 years before its acceptance of the Court’s
jurisdiction. Heliodoro’s remains were discovered in 1999 and the Commission held in its merits decision that Panama had violated both Article I of the
American Declaration and Article 4 of the American Convention for the same
acts regarding his killing. When the case came before the Court, the Commission argued that the forced disappearance was a continuing violation that
was not resolved until 1999 when Heliodoro’s remains were discovered. The
Court, however, concluded that Heliodoro had been killed sometime after his
arrest but considerably before 1990, when Panama recognized the Court’s
compulsory jurisdiction and decided that it was barred ratione temporis from
determining the issue of Panama’s international responsibility for his death38.
In terms of protection of the rights of the victim, the Commission’s declaration of violations of the American Declaration, in addition to violations
of the American Convention, does not result in a separate Commission determination of reparations for the separate violations of the Declaration. This
fact further underlines the irrelevance of the continued practice of finding
violations pursuant to the Declaration, not to mention the juridical confusion
engendered by this practice39. The Commission is required, under Article
51 of the Convention, to publish its decisions under the American Declaration, if the State has not complied with its recommendations40. It no longer
publishes its merits decision, however, if violations of the American Convention are implicated and the State has not complied with its recommendations
dem.pdf. Last visited: 19 jun. 2018.
38
IACHR. Case of Heliodoro-Portugal v. Panama. Preliminary Objections, Merits, Reparations,
and Costs. Judgment of August 12, 2008. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_186_ing.pdf. Last visited: 19 jun. 2018.
39
Additional cases in which the Commission considered violations of both the American Declaration and the American Convention in the same case but the case was presented to the
Court only for violations under the American Convention include, for example: IACHR Report
21/17, Case 11.738, Elba Clotilde Perrone and Juan Jose Preckel (Argentina), March 18, 2017;
IACHR, Report 33/16, Case 12.797, Linda Loaiza Lopez Soto and relatives (Venezuela), July 29,
2016; IACHR, Report 71/15, Case 12.879, Vladimir Herzog and others, (Brazil) October 28,
2015; IACHR, Report 44/15, Case 12.728, Xucuru Indigenous People, (Brazil), July 28, 2015;
IACHR Report 141/11, Case 11.566 and 11.694, Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira
et al. (Favela Nova Brasília) (Brazil), October 31, 2011; IACHR Report 135/11, Case 12.167,
Hugo Oscar Arguelles et al. (Argentina), October 31, 2011; IACHR Report 23/11, Case 12.519,
Leopoldo Garcia Lucero et al. (Chile), March 23, 2011; I/A Court H.R., Case of Grande v. Argentina, (Argentina) August 31, 2011; Case of Ibsen Cardenas and Ibsen Pena v. Bolivia, (Bolivia),
September 1, 2010.
40
As mentioned, the only two outcomes are for the Commission to publish its decision on the
merits or to send the case to the Court if the State is a party to the American Convention and
has accepted the compulsory jurisdiction of the Court. The practice of the Commission in
some cases has been to confuse these two outcomes.
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and the case has been transmitted to the Court. Although the Commission
publishes merits decisions in its Annual Report of cases decided under the
American Declaration, these decisions are not – may not – be published if
the case is transmitted to the Court for consideration of the purported violations under the American Convention. Consequently, the requisite annual
follow-up regarding State compliance that is conducted by the Commission
regarding cases that have been published in its Annual Report (since 2001,
generally under the American Declaration) is not conducted for those cases
that have been submitted to the Court, as concerns the violations declared
under the Declaration. Therefore, we can conclude that the Commission’s
determination of violations of the American Declaration in a merits report
regarding a State that has become a party to the American Convention, adds
nothing to the protection of human rights of the victim. Instead of continuing
this legal confusion, the Commission, in celebration of the seventieth anniversary of the American Declaration, should cease to apply it altogether, but
given the unlikelihood of such a dramatic change to its practice, it should at
least cease to apply it to States that are parties to the American Convention.
As mentioned at the outset, the American Declaration is, perhaps, a useful
default instrument to be applied in default, when no other instrument is available. Today, however, the American Convention has become known as a
Latin American treaty since most of the non-Spanish or non-Portuguese-speaking countries in the region have failed to become parties and have failed to
accept the compulsory jurisdiction of the Inter-American Court.
No other international human rights body, such as the UN Human Rights
Committee, for example, would think of applying the Universal Declaration
to States that have ratified the ICCPR to declare international responsibility
for actions of States that occurred prior to their becoming parties to the Covenant. After seventy years, it is high time for the OAS to require States to
become parties to the American Convention as a condition of membership in
the Organization of American States.
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PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO
A PARTIR DE DIREITOS
CONSAGRADOS

ENTRE ESPERANÇAS E DESENGANOS: A DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, A ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS E A LUTA INTERNACIONAL CONTRA O
RACISMO
Karine de Souza Silva1

Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um instrumento
de notada relevância para a afirmação do regime internacional de combate
ao racismo e à discriminação racial. A DUDH reiterou e consagrou o princípio
da não-discriminação em razão da raça que já havia sido arrolado no art. 1o
da Carta de São Francisco.
De fato, desde a sua fundação, a Organização das Nações Unidas (ONU)
se transformou em uma instância irradiadora de normas, princípios e ações
que corroboraram para o estabelecimento de um marco regulatório destinado a universalizar os preceitos que privilegiam o respeito à dignidade da
pessoa humana como pressuposto orientador de uma nova ordem mundial.
Apesar das vitórias no tocante à consolidação do marco regulatório
aceito pela imensa maioria dos atores internacionais, os objetivos humanistas definidos no século XX ainda não foram alcançados no século XXI.
A ONU, embora tenha sido arquitetada sobre os pilares de uma visão de
paz liberal, tem sido sede de inúmeros episódios que revelam as diferenças de
valores de seus membros e que atestam para o fato que o domínio dos direitos humanos é um campo de disputas. Para exemplificar esse raciocínio, basta
mencionar que a DUDH foi aprovada no mesmo ano que iniciou o apartheid
na África do Sul e que esse regime racista apenas sobreviveu devido ao apoio
patente de potências ocidentais como os Estados Unidos da América (EUA), a
França e o Reino Unido. Ou seja, a retórica do discurso das potências que se
auto imputam justeza e correção demonstra complexidade do sistema onusiaDoutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora dos Programas de Pós-graduação stricto sensu em Relações Internacionais e em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora Produtividade em Pesquisa PQ CNPq.
Titular da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/UFSC. Coordenadora do “EIRENÈ – Centro
de Pesquisas e práticas Decoloniais e Pós-coloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao
Direito Internacional”. Coordenadora do projeto de extensão “Núcleo de Apoio a Imigrantes e
Refugiados” (NAIR/Eirenè/UFSC). Realizou Estágio pós-doutoral no “Institute for International
and European Policy” da Katholieke Universiteit Leuven e Estágio Sênior na Université Libre de
Bruxelles, Bélgica.
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no e evidencia a apropriação do tema segundo a conveniência dos atores.
O objetivo deste texto é analisar a trajetória das lutas sediadas pela
ONU para implementação do regime de combate ao racismo.
O primeiro tópico aborda sobre a inclusão do princípio da não-discriminação na agenda da ONU. No segundo item, é apresentada a DUDH como um
dos elementos do regime internacional de combate ao racismo. A seção exibe a proclamação da IV Década Internacional de Afrodescendentes como um
novo esforço onusiano orientado à implementação das normas antirracistas.
Por fim, é elaborado um balaço dos 70 anos da DUDH no Brasil no tocante à
efetivação dos direitos dos povos negros.

1. A DUDH e o Princípio da Não Discriminação na Agenda da
ONU
A concepção da ONU foi fortemente influenciada pelas trágicas consequências da Segunda Guerra Mundial. A nova Organização, substituta da falida Liga das Nações, incorporou uma agenda vocacionada para a promoção
dos direitos humanos, que qualificou as intolerâncias, os extremismos e a
xenofobia como obstáculos para a manutenção da paz e da segurança internacionais.
A centralidade do tema já se vê com muita nitidez no Preâmbulo da
Carta de São Francisco, que atesta:
Nós,
os
Povos
Das
Nações Unidas, Resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais
do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na
igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim
como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer
condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover
o progresso social e melhores condições de vida dentro
de uma liberdade ampla. e para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz2.

Neste contexto de resistência e esperanças, o combate às discriminações foi incorporado nos pilares da ação onusiana.
O princípio da não discriminação em função da raça já apareceu inscrito
no primeiro artigo da Carta de São Francisco que assenta que um dos objetiONUBR. Carta das Nações Unidas. Preâmbulo. Disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/. Acesso em: 13 jun. 2018.

2
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vos da Organização é “promover e estimular o respeito aos direitos humanos
e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua
ou religião”. (ONU, 1945)
Em 1945, após a aprovação do Tratado fundador da ONU, a Comissão
de Direitos Humanos recebeu a incumbência de preparar o texto da DUDH,
documento que deveria refletir o verdadeiro significado e alcance das disposições que estavam mencionadas na Carta.
A cláusula da não discriminação foi inserida logo no art. 2o da DUDH3,
que preceitua que todos os seres humanos têm a faculdade de invocar a totalidade dos direitos e das liberdades contidas na DUDH sem qualquer distinção de “raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou
outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação”4.
A DUDH é considerada como um símbolo histórico porque elevou a dignidade humana a um patamar de pressuposto fundamental e promoveu a
universalização dos direitos humanos como referencial ético orientador da
nova ordem internacional. Entretanto, após a sua aprovação consensual por
parte dos representantes nacionais, a ONU serviu de campo de disputas entre, de um lado, a sua disposição institucional de aprofundar e consolidar um
regime de combate ao racismo e, de outro lado, a postura colonial, imperialista, racista e corporativista de alguns de seus Estados-membros. Esta crítica
é compartilhada por Silva que observa que
ao mesmo tempo em que triunfavam as declarações das
3
A proposta inicial para a redação do artigo 2º da DUDH incorporava apenas o termo raça,
sem fazer menção ao vocábulo cor. A Comissão chegou à versão final do art. 2º da DUDH,
após analisar as diversas propostas recebidas de vários Estados-membros e de entidades da
sociedade civil, e tão logo vencidas as polêmicas surgidas em decorrência da proposta indiana
que advogou pela necessidade de incluir o vocábulo cor, além de raça. A delegação indiana
argumentou que era necessária a ênfase explícita à cor, porque esta não estaria incluída e nem
poderia ser considerada como sinônimo de raça. Como exemplo, citou-se que os coletivos de
raças brancas possuem menos vulnerabilidade do que os não-brancos. A Índia ganhou apoio
de Austrália, França e Reino Unido em contraposição à proposta de omissão do termo levantada por Estados Unidos e Irã. Por outro lado, o mesmo debate surgiu no que se refere a outros
artigos, nomeadamente os que versam sobre educação e igual remuneração, mas a maioria
votante deliberou por não explicitar os termos cor e raça (FARRIOR, Stephanie. “Color” in the
Non-Discrimination Provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the Two Covenants. Washington University Global Studies Law Review, v. 14, p. 751-777, 2015).
4
DUDH. Art. 2° - Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo,
de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna,
de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção
fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade
da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
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Nações Unidas que esposavam ideais e princípios igualitários entre os seres humanos, parte dos governos do
mundo impunha a parcela significativa dos cidadãos sob
a jurisdição de seus Estados enormes restrições à liberdade individual e aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais5.

Neste sentido, basta recordar que o apartheid na África do Sul teve seu
início fincado em 1948, no mesmo ano da aprovação da DUDH.
Ainda que presente na agenda, a ação política da ONU de combate à
discriminação racial nos primeiros anos foi mais retórica6 e pouco reativa às
inúmeras denúncias que a Organização recebia diante da atuação de alguns
de Estados. Isso se deu, sobretudo, devido à insuficiência de documentos
jurídicos específicos e à composição da Organização, que era formada majoritariamente por países ocidentais que aplicavam políticas racistas em seus
territórios – como o caso dos EUA –, que apoiavam regimes segregacionistas como o de Pretória, e se alinhavam no plano multilateral para consolidar
as suas posições hegemônicas. Neste sentido, vale ressaltar que os países
colonizadores foram fundadores da ONU e procuraram, desde o nascimento da Organização, preservar o sistema colonial utilizando-se, para isso, das
plataformas multilaterais. Aliás, quando a ONU foi arquitetada, cerca de 750
milhões de seres humanos, ou seja, um terço da população mundial vivia sob
o jugo do imperialismo, já que habitava em um território considerado não-autônomo ou administrado pelas potências coloniais7.
Somente nos idos dos anos 1960 o processo de descolonização aconteceria, o que trouxe para a Organização uma nova fisionomia devido ao ingresso de dezesseis países africanos. No final desta década, o grupo africano
estava composto por 51 Estados, num universo de 128 países. 8
Desse modo, os anos 1960 foram mais venturosos uma vez que testemunharam o ingresso de novos membros, a execução de iniciativas contra o
colonialismo, o racismo e o apartheid, como exemplo da instituição do Comitê contra o Apartheid, em 1962 e do Comitê Especial para a Implementação da Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos
Coloniais, o chamado Comitê de Descolonização, e a implementação de Instrumentos jurídicos, nomeadamente as Resoluções 1514 (XV), 1541 (XV) e
1542 (XV) de 1960 sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos
SILVA, Silvio José Albuquerque e. Combate ao racismo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. p. 44.
6
Ibid., p. 40.
7
BOURDON, William. L’ONU, la décolonisation et le développement. In: DUCHATEL, J.; ROCHAT, Florian (Orgs.). ONU: droits pour tous ou loi du plus fort? Regards militants sur les Nations Unies. Genève: CETIM, 2005. p. 197.
8
SILVA, Sílvio José Albuquerque e. Op. cit. p. 40.
5
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Coloniais (SANTOS, 2011), entre outros. Nesta esteira, também foram realizadas as primeiras Conferências dos países não-alinhados e foram proclamadas a Declaração Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial (CERD) e os dois Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e Direitos Econômicos Sociais e Culturais
(PIDESC).
A CERD, aprovada em 1965 e vigente desde 1969, foi fruto, primordialmente, da militância da Assembleia Geral da ONU contra o regime segregacionista sul-africano, sobretudo após a adesão dos novos membros africanos.
A luta contra o regime de Pretoria foi introduzida na agenda da Assembleia
Geral da ONU em 1952, mas ganhou centralidade e dimensão internacional
após o massacre de Sharpeville em março de 19609. Nesse sentido, a AGNU
foi “determinante para existência e evolução da rede de ativismo transnacional antiapartheid”10 A CERD obrigou os Estados-Parte a condenarem a discriminação racial e favorecerem “as organizações e movimentos multirraciais e
outros meios próprios a eliminarem as barreiras entre as raças e a desencorajarem o que tende a fortalecer a divisão racial” (art. 2 (1,e)), dentre outras
medidas.
A CERD é a mais importante conquista internacional para o combate à
discriminação racial. Ela é a mais antiga das Convenções da ONU relacionadas
aos direitos humanos e a segunda mais ratificada11.
No decorrer dos anos 1970, foram aprovadas inúmeras Resoluções da
Assembleia Geral da ONU contra a África do Sul e foi oficializado o decênio
1973-1982 como a I Década de Combate ao Racismo. Por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU, mostrou grande conivência com as políticas segregacionistas durante as primeiras décadas. O apoio que os EUA, a França e
o Reino Unido ofereceram à África do Sul, impediu que a ONU estabelecesse
sanções compatíveis com a gravidade da situação. O órgão só passou a atuar
de forma contundente contra o apartheid após o Massacre de Soweto de
197612.
O fim da década de 1970 coincidiu com a realização da primeira Conferência Mundial de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial que trouxe
mais robustez aos marcos promocionais do regime internacional.
BRAGA, Paulo de Rezende S. África do Sul: a rede de ativismo transnacional contra o apartheid na África do Sul. Brasília: FUNAG, 2011.
10
Ibid., p. 119.
11
O Brasil ratificou a CERD em 1968 e a promulgou em 1969, por meio do Decreto 65.810. No
ano de 2003, o país reconheceu a competência do Comitê Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial para receber e analisar denúncias de pessoas sob a jurisdição em casos
de violações dos direitos humanos cobertos na Convenção.
12
Até 1982, a Assembleia Geral da ONU já havia adotado 158 resoluções destinadas a combater o apartheid, contra apenas 12 do CSNU. (BRAGA, Paulo de Rezende S. Op. cit., p. 126)
9
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A deflagração da Segunda Década de Ação de Combate ao Racismo e à
Discriminação, nos idos de 1980 decorreu da comprovação de que as expectativas formuladas anteriormente haviam sido frustradas, uma vez que não
se vislumbravam muitos avanços em matéria de eliminação do racismo, e
que os negros ainda continuavam vivendo em condições precárias em todo
o mundo.
O desmantelamento do apartheid e nomeação de Nelson Mandela
como presidente em 1994 trouxeram novos ânimos, que foram arrefecidos
diante da desídia, da conivência e do desinteresse das potências hegemônicas em conter o genocídio ruandês.
A agência da Assembleia Geral da ONU e, em grande medida, dos países
africanos e das organizações internacionais governamentais, não governamentais e dos movimentos negros e de libertação nacional foi fundamental
para a construção de um regime internacional de combate ao racismo que,
na contemporaneidade, tem como maior desafio transformar em realidade
os objetivos sacramentados no longo acervo regulatório até então construído.

2. A DUDH e o Regime Internacional de Combate ao Racismo
Embora a DUDH não tenha sido o primeiro documento internacional13
ou multilateral14 que preconizou a igualdade e o combate ao racismo, ela
desempenhou um papel fundamental para a consolidação do regime internacional de combate ao racismo e à discriminação e para a expansão dessa
agenda para outros organismos multilaterais.
A DUDH pavimentou a via para a aprovação das normas mais significantes sobre o tema no âmbito de agências especializadas da ONU. Um dos
exemplos mais relevantes é o da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Guiada pelos mandamentos contidos
na sua Constituição, e após a solicitação do Conselho Econômico e Social da
A Constituição do Haiti, aprovada em 1804 aboliu a escravidão e decretou a igualdade de
direitos (HAÏTI. Constitution du 20 mai 1805). Disponível em: http://mjp.univ-perp.fr/constit/
ht1805.htm. Acesso em: 13 jun. 2018.
14
A Constituição da UNESCO, aprovada em novembro de 1945, assevera que “a grande e terrível guerra que acaba de chegar ao fim foi uma guerra tornada possível pela negação dos
princípios democráticos da dignidade, da igualdade e do respeito mútuo dos homens, e através da propagação, em seu lugar, por meio da ignorância e do preconceito, da doutrina da
desigualdade entre homens e raças”. No seu artigo I, a UNESCO atesta que seu propósito é
“contribuir para a paz e para a segurança, promovendo colaboração entre as nações através
da educação, da ciência e da cultura, para fortalecer o respeito universal pela justiça, pelo
estado de direito, e pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, que são afirmados
para os povos do mundo pela Carta das Nações Unidas, sem distinção de raça, sexo, idioma
ou religião”. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147273por.pdf.
Acesso em: 13 jun. 2018.
13

72

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

ONU, a UNESCO a partir de 1950 começou a alavancar pautas antirracistas
que se propuseram a negar a cientificidade do conceito de raça. A agência
intelectual da ONU promulgou uma série de Declarações destinadas a combater a discriminação racial, nomeadamente, A Questão da Raça (1950), A
Natureza da Raça e as Diferenças Raciais (1951), Aspectos Biológicos da Raça
(1964), Declaração sobre Raça e os Preconceitos Raciais (1978) e a Declaração de Princípios sobre a Tolerância (1995).
Deste modo, o sistema onusiano, apesar de inúmeras controvérsias e
de variados episódios de permissividade e inação15, especialmente no que
se refere aos povos africanos, foi um centro irradiador de normas e políticas
destinadas ao enfrentamento da temática nas últimas décadas.
Após a entrada em vigor da DUDH foram celebrados vários Tratados,
aprovados documentos, organizadas conferências e desencadeadas iniciativas que juntos compõem o regime internacional de combate ao racismo e à
discriminação16, cujos principais instrumentos são os seguintes:
1948 – DUDH
1948 – Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de
Genocídio
1958 – Convenção n. 111 OIT sobre Discriminação em Matéria
de Emprego e Ocupação
1960 – Convenção da UNESCO relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino
1963 – Declaração das Nações Unidas sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (A/RES/18/190)
1965 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial
1966 – Proclamação do Dia Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial (A/RES/2142)
1971 – Ano Internacional para Ações de Combate ao Racismo e
Discriminação Racial
1973 – Proclamação da Década de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial (1973-1982) – Resolução AGNU 3057 (XXVIII)
1978 – Declaração sobre Raça e Preconceito Racial
1978 I – Conferência Mundial contra o Racismo
1983 – Segunda Década para a Ações de Combate ao Racismo e
Discriminação (1983-1992)– (A/RES/38/14)
1983 – II Conferência Mundial contra o Racismo
Como exemplo de erros e omissões da ONU podem-se citar, entre outros, o assassinato do
presidente da República Democrática do Congo, Patrice Lumumba, em 1961, que foi arquitetado pelo governo belga, e o genocídio em Ruanda, em 1994.
16
GOES, Fernanda Lira; SILVA, Tatiana Dias. O regime internacional de combate ao racismo e à
discriminação racial. Brasília/ Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2013.
15
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1989 – Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais
1993 – Terceira Década para Ações de Combate ao Racismo e à
Discriminação (1993-2003) – (A/RES/48/91)
2001 – III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata – Conferência
e Plano de Ação de Durban
2007 – Resolução da Assembleia Geral designando o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio
Transatlântico de Escravos (A/RES/62/122)
2011 – Ano Internacional de Afrodescendentes (A/RES/64/169)
2011 – Convenção n. 189 da OIT sobre Trabalho Decente para as
Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos
2014 – Resolução da Assembleia Geral sobre o Programa de atividades para a implementação da Década Internacional de Afrodescendentes (A/RES/69/16)
2015 – Proclamação da IV Década Internacional de Afrodescendentes (2015- 2024) – (A/RES/68/237)17.
Contemporaneamente, a proteção dos direitos humanos dos africanos
e afrodescendentes tem sido apontada pela ONU como uma de suas prioridades. O sistema normativo já aprovado converge para o reconhecimento internacional da persistência e dos efeitos do racismo que são frutos dos
processos de escravização e colonização implantadas pela Europa colonial, e
que precisam ser atacados tanto através de ações repressivas de combate ao
racismo, como promocionais para alcançar a igualdade que preceitua o art.
1o da DUDH. Consoante a ONU (2014) destacou o “racismo e a discriminação
racial contra a população afrodescendente têm suas raízes nos abomináveis
17
Do mesmo modo, vários outros documentos compõem o Regime Internacional de combate ao
racismo e à discriminação, dentre os quais: Resoluções da Assembleia Geral da ONU. Disponíveis
em: http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=Y29987880J2Q0.89987&menu=search&aspect=subtab124&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=1&source=~!horizon&index=.SW&term=african+descent+and+.UD=RES+and+.UD=A&x=7&y=9&aspect=subtab124%22. Acesso em: 13 jun. 2018; Resoluções do Conselho de Direitos Humanos. Acesso em:
13 jun. 2018. Disponíveis em: http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1Y00128N6738J.100385&menu=search&aspect=subtab124&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.SW&term=african+descent+&matchopt=0|0&oper=AND&x=14&y=5&aspect=subtab124&index=.UD&term=ahrcres*&matchopt=0|0&oper=AND&index=.
TN&term=&matchopt=0|0&oper=AND&index=.AW&term=&matchopt=0|0&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=3100054. Acesso em: 13 jun. 2018;
Relatórios do secretário-geral. Acesso em: 13 jun. 2018. Disponíveis em: http://unbisnet.
un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1299G78J2X724.89983&menu=search&aspect=subtab124&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=1&source=~!horizon&index=.TW&term=African+Descent+and+.TW=report+of+the+Secretary-General&x=7&y=11&aspect=subtab124 .
Acesso em: 13 jun. 2018.
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regimes de escravidão, no tráfico de escravos e no colonialismo”18.
Após o reconhecer que ainda faltava um longo caminho para a efetivação para as pessoas negras dos direitos consagrados pela DUDH e pela CERD,
a ONU, juntamente com setores da sociedade civil e política passaram a assumir a agenda de implementação da Convenção através de um marco das
Décadas das Conferências que se estendem até a atualidade.
Nesta ordem de ideias, a IV Década Internacional de Afrodescendentes
surge como um esforço renovado que pretende favorecer a implementação
das normas que compõem o regime internacional de combate ao racismo e,
em última instância, viabilizar a efetividade da DUDH.

3. A Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024)
A ONU promoveu três Décadas de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial (1973-1983; 1983-1993; 1993-2003) e três grandes Conferências mundiais contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância
Correlata (1978, 1983 e 2001). As duas primeiras Conferências19 ganharam
“pequena repercussão inclusive porque realizadas em sede da própria ONU,
em Genebra” e por haverem ocorrido na época de prevalência do regime
apartheid20.
O fim do regime apartheid não suprimiu as discriminações, mas sim
despontaram “novos surtos violentos de discriminação, xenofobia e outras
formas contemporâneas correlatas de intolerância que se vinham multiplicando mundo afora”21. O contexto de prolongamento das violações incitou
a convocação da terceira Conferência mundial denominada de Conferência
de Durban que ocorreu em 2001, que por sua vez foi celebrado como o Ano
Internacional de Mobilização contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Relatada.
A Cúpula de Durban repercutiu de forma mais significativa que as outras
duas Conferências anteriores, já que propiciou a prescrição de medidas mais
eficazes e a condenação explícita ao colonialismo e à escravidão, apontados
como geradores das desigualdades e vulnerabilidades.
Seis décadas após a aprovação da DUDH e diante das dificuldades de
implementação das normas que compõem o regime internacional contra o
ONU. Década Internacional de Afrodescendentes 2015 – 2014: reconhecimento, justiça, desenvolvimento, 2014. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/05/
WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf. Acesso em 13 jun. 2018.
19
ALVES, J. A LINDGREN. A Conferência de Durban contra o racismo e a responsabilidade de
todos. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 45, n. 2, p. 198-223, 2002. p. 200.
20
“[A]s delegações ocidentais se ausentaram em bloco, esvaziando as negociações da primeira
conferência, e na segunda conferência, em 1983, os Estados Unidos, Israel e a África do Sul
também se retiraram” (Ibid., p. 204)
21 Ibid., p. 201.
18
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racismo, a Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 68/237, proclamou a IV Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024). O objetivo
central da Década é “promover o respeito, a proteção e a concretização de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais da população afrodescendente”22.
Segundo atestou ex-secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, “os povos
afrodescendentes estão entre os mais afetados pelo racismo. Muitas vezes,
eles têm seus direitos básicos negados, como o acesso a serviços de saúde de
qualidade e educação”. Para vencer essa realidade, o Programa de Atividades
prevê a realização de uma série de medidas que devem ser articuladas em
âmbitos nacional, regional, internacional e pela própria ONU em torno dos
três pilares: Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento.
As Resoluções 68/237/2013 e 69/237/2013 que instituíram a IV Década
obriga os Estados a promoverem uma agenda concreta para eliminação do
racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das intolerâncias correlatas.
A Década dá continuidade à implementação da Declaração e do Plano de
Ação de Durban de 2001, que reconhece que as pessoas de descendência
africana que foram vítimas da escravidão, do tráfico atlântico e do colonialismo continuam a padecer das consequências advindas desses processos.
Por trás do racismo e de todas as outras formas de discriminação denunciadas pelas Resoluções onusianas, está a concepção universalizante de
superioridade racial construída por longos processos de dominação política,
econômica, cultural e social, fixados pelo sistema colonial/imperial/moderno
e que se perpetua no presente por meio da colonialidade do ser, do saber e
do poder23.
O racismo, enquanto prática comportamental que infra-humaniza o outro24 é originário da ideia de raça25 que foi uma construção destinada a
ONU. Op. cit.
Cf. QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LADNER,
Edgardo (Org.) A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Colección Sur Sur, CLACSO, p. 117-138, set. 2005; e GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais:
Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de Ciências
Sociais, n. 80, p. 115-147, 2008.
24
GILROY, Paul. Entre Campos. Nações, culturas e fascínio da raça. São Paulo: Annablume, 2009.
25
“O racismo, articulado com o sistema de controle do trabalho, é o elemento fundante mais
duradouro das profundas assimetrias societárias entre povos e classes. Tem, modernamente,
como suporte, a invenção da raça, ideologia que explica as diferenças sociais como diferenças
naturais, e não provindas das relações de poder. Associar raça e cor foi um constructo tardio
que se estabeleceu e generalizou a partir da conquista da América. Os subalternos são transformados em raça, raça inferior, desumanizada, coisa a ser explorada, ignorada, eliminada”
(LISBOA, Armando de Melo. De Améric a Aya Yala – Semiótica da descolonização. Ver. Educ.
Púb., v. 23, n. 53/2, p. 501531, 2014. p. 506)
22
23
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outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista. [...] A expansão do colonialismo
europeu ao resto do mundo conduziu à elaboração da
perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à
elaboração teórica da ideia de raça como naturalização
dessas relações coloniais de dominação entre europeus
e não-europeus. [...]. Desde então, (a raça) demonstrou
ser o mais eficaz e durável instrumento de dominação
social universal26.

Ou seja, a classificação e hierarquização racial que se mantém na contemporaneidade, nasceu para sustentar o sistema de dominação colonial
que propiciou a naturalização das inferioridades por meio da atribuição de
funções e lugares subalternos de acordo com marcadores fenotípicos27.
As teorias e práticas de hierarquização racial, que desumanizam o outro,
surgiram para assegurar o empreendimento colonial e justificar escravidão.
A partir dela foi estabelecida uma rede de relações de poder baseada na preservação dos privilégios de alguns e na manutenção de poder capitalista.
O Brasil ocupa uma posição central quando se trata da implementação
das normas internacionais de combate ao racismo e discriminação, pois foi o
país que, ao lado dos EUA, mais recebeu seres humanos escravizados provenientes da África, e foi o último país do mundo a proibir a escravidão. Todas
as formas de discriminação pelas quais passaram os sujeitos das diásporas
africanas do passado e as correlatas situações de vulnerabilidade e de negação de direitos em que se encontram os afrodescendentes se ramificam e
arrastam no presente e, muitas vezes, são agravadas devido às interseções
de gênero e classe, entre outros marcadores de subalternidade, consoante
se verificará a seguir.

4. Os 70 anos da DUDH e os Direitos das Pessoas Negras no
Brasil
O balanço dos 70 anos de vigência da DUDH não é o mais otimista se
considerada a efetivação das garantias das pessoas não brancas em todo o
mundo e, em especial, no Brasil.
Os negros (pretos e pardos) são os coletivos mais atingidos pelas variadas formas de violência e os que mais são sujeitos à violação dos direitos
assentados na DUDH.
A premissa arrolada no art. 1o da DUDH segundo a qual “todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” torna-se esvaziada
neste país de população majoritariamente negra.
26
27

QUIJANO, Aníbal. Op. cit., p. 118.
Ibid.
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A igualdade é apenas retórica quando se observa que os negros são o
segmento mais pobre da população brasileira e o que tem menos acesso à
educação, à saúde, à cultura, ao trabalho, segundo as próprias estatísticas
oficiais.
O direito à educação enunciado no art. 26 da DUDH não contempla a
maioria da população negra que é a mais acometida pelos índices de analfabetismo, de evasão escolar e pelas dificuldades de acesso à educação superior.
Apesar de todos os ganhos das políticas de ações afirmativas que fez
triplicar o acesso de pretos e pardos às instituições federais de ensino superior28, em termos gerais, apenas 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos acederam ao nível superior, enquanto os brancos somaram 26,5%.
No nível da pós-graduação, a atmosfera ainda é de exclusão e ostracismo, haja vista que o número de doutores/as negros/as ainda não alcançam
nem 0,05% da população brasileira.
Os índices escandalosos são comprovados pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no que se refere à concessão de bolsistas de pesquisa. Segundo revela o CNPq,
[a] participação de pardos(as) e pretos (as) decresce à
medida que se eleva o nível de formação dos bolsistas
em ambos os sexos. Assim, a participação dos negros(as)
é maior na Iniciação Científica, certamente resultado da
política deliberada de inclusão, tanto racial como social,
e menor no doutorado e nas bolsas de Produtividade em
Pesquisa(PQ)29.

Ainda de acordo com o CNPq, na modalidade de “bolsa de Produtividade em Pesquisa, a participação dos negros (as) é muito pequena, principalmente entre as pretas que não atinge 1%. Entre os homens, 1,2% apenas”30.
O abismo racial se repete no que se refere aos direitos laborais. Consoante preceitua o art. 23 (1) da DUDH “toda a pessoa tem direito ao trabalho,
à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho
e à proteção contra o desemprego”. Entretanto, os dados do IBGE (2017) revelam que o desemprego é maior entre os pretos e pardos e o “rendimento
dos pardos (R$ 1.480) e dos pretos (R$ 1.461), correspondia a respectivamente a 55,6% e 54,9% do rendimento dos brancos”31. Assim, “75,5% das
ANDIFES. IV Pesquisa Do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das
Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras 2014. Uberlândia. jul. 2016.
29
CNPQ. Parte II - As negras e os negros nas bolsas de formação e de pesquisa do CNPq, 2015.
Disponível em : http://www.cnpq.br/documents/10157/66f3ea48-f292-4165-bf7b-8d630bdc8f9f. Acesso em 13 jun. 2018. p. 3.
30
Ibid.
31
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: algumas características da
28
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pessoas com os 10% menores rendimentos” são pretos e pardos32.
Consoante o IBGE, em 2015, “pretos ou pardos estavam 73,5% mais expostos a viver em um domicílio com condições precárias do que brancos”33.
Em decorrência do baixo patamar salarial e do desemprego, a garantia
de propriedade do art. 17 (1) da DUDH e o direito
a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários,
e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na
invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade englobado no art. 25 (1) também
quedam prejudicados.

O enunciado no art. 3º da DUDH segundo o qual “todo ser humano tem
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” não é eficaz em se tratando dos afrodescendentes: são as maiores vítimas de homicídios, formam a
maior população carcerária, e compõem o maior número de presos arbitrariamente, ao arrepio do art. 9o da DUDH.
A letalidade associada à cor da pele é extremamente preocupante no
Brasil. O Atlas da Violência 2017, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) atesta que de “cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil,
71 são negras”34. Outro dado alarmante, ainda de acordo com o IPEA/FBSP,
é que “65,3% das mulheres assassinadas no Brasil no último ano eram negras”35, o que demonstra a “que a combinação entre desigualdade de gênero
e racismo é extremamente perversa e configura variável fundamental para
compreendermos a violência letal contra a mulher no país”36.
Em se tratando do sistema prisional, segundo levantamento do Ministério da Justiça no ano de 2016, entre os 726.712 encarcerados no Brasil, 64%
são negros. O percentual eleva para 95% no estado do Acre, 91% do Amapá
força de trabalho por cor ou raça, 2016. Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Caracteristicas_da_forca_de_trabalho_por_cor_ou_raca/Algumas_caracteristicas_da_forca_de_trabalho_por_cor_ou_raca_2016_04_trimestre.pdf. Acesso em: 10 abr. 2018. p. 6
32
IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2016, 2016. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.
pdf. Acesso em 13 jun 2018. p. 62.
33
Ibid., p. 85.
34
IPEA; FBSP. Atlas da Violência 2017, jun. 2017. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf. Acesso em: 13 jun. 2018. p. 30.
35
Ibid., p. 37.
36
Ibid.
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e 89% da Bahia37.  
Embora tenha havido uma melhora significativa dos indicadores sociais
durante os governos progressistas, as estatísticas acima comprovam as
dificuldades de efetivação dos direitos preceituados na DUDH e demonstram
a persistência dos efeitos da colonização europeia e da escravidão no Brasil.

Conclusão
A DUDH é, sem dúvidas, um marco extremamente relevante para expansão e universalização dos direitos humanos e para a formação do regime
internacional de combate ao racismo. Neste sentido, o saldo é positivo. Trata-se de um instrumento de elevado valor moral que é orientado pelo princípio
da dignidade da pessoa humana.
A ONU tem sido um centro catalisador de normas e ações que deixam
transparecer a agência dos povos negros para a construção da agenda antirracista, seja por meio da atuação de Estados, ou das sociedades civis.
Contudo, se algumas batalhas foram vencidas, outras ainda não. O 70o
aniversário da DUDH, infelizmente, não pode ser celebrado efusivamente
pelas populações afrodescendentes neste momento histórico no qual a efetivação de direitos em todos os países tem sido seletiva em termos de raça e
ainda se está deveras distante das expectativas formuladas na época de sua
aprovação.
Nesta esteira dos desenganos, é conveniente problematizar a retórica
de algumas das principais potências hegemônicas que protagonizaram a elaboração da DUDH, que sempre se autoproclamaram como os paladinos dos
direitos humanos no âmbito multilateral, mas implementaram e (implementam) políticas racistas nos seus territórios, formaram uma corrente ostensiva
para impedir as independências dos países africanos e, inclusive, financiaram
regimes racistas, como o da África do Sul. A lógica racial de hierarquização do
ser e de destituição da humanidade das pessoas que foi utilizada pela colonização se repete no quesito das migrações quando associadas a africanos e
a afrodescendentes.
No Brasil, a persistência do apartheid à la brasileira se revela na continuada segregação espacial, social, educacional e econômica. A robustez dos
mecanismos que perpetuam as hierarquias de poder político, econômico e
social para as populações brancas obstaculizam a eliminação do racismo. As
ações afirmativas, neste sentido, têm sido fundamentais para os direitos das
populações mais vulneráveis.
Estes são motivos que revelam a pertinência e a urgência da implemenBRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 2017. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 13 jun. 2018.
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tação do plano de ações da Década Internacional de Afrodescendentes e da
DUDH.
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O DISCURSO DE ÓDIO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
ULTRANACIONALISTAS NA EUROPA
Lilian Yamamoto1

Introdução
O discurso de ódio ganha força por meio das manifestações de representantes de partidos de extrema-direita na Europa, coincidente com o maior
fluxo migratório na região desde a Segunda Guerra Mundial. O seu potencial
para o aumento de violência contra grupos minoritários é comprovado historicamente, como no caso do discurso nazista contra os judeus, homossexuais,
deficientes físicos e mentais. No continente africano, o genocídio em Ruanda
é um dos maiores exemplos de incitação ao extermínio de um grupo étnico por meio da rádio nacional que encorajava a população hutu a participar
das atrocidades contra os tutsis. Este capítulo pretende fazer a análise dos
partidos políticos nos movimentos sociais de ultradireita; instrumentos normativos internacionais e regionais que protegem as minorias dos discursos
de ódio; e jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos para casos
relacionados ao discurso de ódio de representantes políticos.
As retóricas racistas e xenofóbicas estão em crescimento e se tornam
cada vez mais aceitáveis2, criando um ambiente oportuno para a ascensão de
movimentos que defendam a exclusão de grupos minoritários na Europa. Os
componentes importantes dessas atitudes de extrema-direita são a crença
na desigualdade baseada em categorizações racistas com maior aceitação do
uso da violência3.
A combinação da grande onda migratória com o aumento do desemprego,
queda do nível de vida, pobreza, aumento de corrupção e preocupação com
relação4 ao futuro são fatores que contribuem para o recrutamento de jovens
desempregados nesses movimentos. A história demonstra que estrangeiros
Doutora em Direito Internacional pela Universidade Kanagawa. Membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades” da Universidade Católica de Santos. Pesquisadora
da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais. Professora de Direito Internacional.
2
UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. In safety and dignity: addressing large movements
of refugees and migrants, Report of Secretary General, 9 May 2016. Disponível em: https://
www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/21-Apr_Refugees-and-Migrants-21-April-2016.pdf. Acesso em: 25 fev. 2018. para. 2.
3
ZICK, A.; KUPPER, B.; HOVERMANN, A. Intolerance, prejudice and discrimination - a European
report, Berlim: Nora Langenbacher Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011. p.25.
4
STEVKOVSKI, L. The rise of right-wing extremism in Europe. International Studies, v. 17, n.1,
p. 42- 57, 2015. p.45.
1
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ocupam facilmente o papel de bode expiatório nessas circunstâncias. É
visível o retrocesso de alguns países como a Hungria e Áustria nas políticas
de recepção de estrangeiros. As autoridades húngaras, por exemplo, fizeram
uso desproporcional de força quando recusaram a entrada e prenderam os
solicitantes de refúgio5.

1. Movimentos Sociais Ultranacionalistas e a Ameaça aos
Direitos Humanos
Os movimentos sociais de ultradireita estão ocupando uma significativa
representatividade nos parlamentos da Europa. Em 2014, por exemplo, os
votos destinados a partidos políticos de extrema-direita foram de aproximadamente 25% a 30% no Reino Unido, Dinamarca e França6. Esses movimentos
são pouco discutidos em comparação aos movimentos sociais de natureza
inclusiva. Em geral, os movimentos sociais agregam um grupo de indivíduos
que almejam uma mudança de situação e demonstram insatisfações com a
situação ou tratamento destinado a um determinado grupo. Funcionam à
base de ações coletivas que nascem como resposta a situações de desigualdade, opressão e demandas sociais ou político-econômicas que não foram
alcançadas7.
Assim, os pesquisadores da teoria de movimento social têm se limitado a focar seus estudos majoritariamente em grupos progressivos, com
tendências esquerdistas em democracias ocidentais – em especial, aqueles
que lidam com direitos civis e movimentos trabalhistas –, deixando-os pouco preparados para abordar outros enfoques, como o de grupos radicais.8
Verifica-se, então, uma tendência de abordagem positiva dos movimentos
sociais9, dando destaque àqueles que promovem um avanço na agenda de
direitos humanos dos grupos mais vulneráveis na sociedade e que trabalham
AMNESTY INTERNATIONAL. Fenced out- Hungary’s violations of the rights of refugees
and migrants, 2015. Disponível em: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf. Acesso em: 20 mai. 2018. p.7
6 LOWY, M. Conservadorismo e extrema-direita na Europa e no Brasil. Serviço Social e Sociedade, n. 124, p. 652-664, 2015.
7
BATLIWALA, Changing their World: Concepts and Practices of Women’s Movements, 2. ed. Toronto, Mexico City and Cape Town: AWID, 2012. Disponível em: https://www.awid.org/sites/
default/files/atoms/files/changing_their_world_2ed_full_eng.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.
p. 3.
8
WIKTOROWICZ, Q. Joining the cause: Al-Muhajiroun and radical islam, 2013. Disponível em:
http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf. Acesso em: 20 maio 2018. p. 6.
9
PORTA, D. Social movement studies and political violence. The Centre for Studies in Islamism
and Radicalisation, Aarhus University, Denmark, 2009. Disponível em: http://cir.au.dk/fileadmin/site_files/filer_statskundskab/subsites/cir/pdf-filer/H%C3%A6fte_4_Donatella.pdf. Acesso em: 15 mar. 2018. p.7.
5
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pacificamente para tal10. Entretanto, esse escopo altruísta não prevalece em
todos os casos, pois alguns deles desejam a reestruturação do poder político
utilizando-se de meios pacíficos e violentos. A violência, nesse caso, pode ser
interpretada como uma tática que nasce de acordo com a relação do movimento com a estrutura política11.
O uso da violência tem sido abordado em pesquisas sobre movimentos
sociais, especialmente no exame do repertório de escolhas de ações por diversos atores12. Mas grupos racistas e os de extrema-direita na perspectiva
de movimento social têm sido analisados como de reações irracionais em
diversos tipos de patologias sociais13.
Outra vertente de estudo de movimentos sociais é o enquadramento
que estuda a retórica e a linguagem dos movimentos sociais. A retórica de
movimentos sociais é conceituada como o quadro de ações coletivas que
englobam o diagnóstico de um problema e propõem uma ação para a sua
resolução. Dessa maneira, o enquadramento estuda a retórica e a linguagem
dos movimentos sociais. Ocupa-se com a motivação do problema, sua identificação e solução14. No diagnóstico, o movimento precisa apontar o problema
que representa a injustiça em questão. O prognóstico consiste na solução
proposta como um plano de estratégia. Essas propostas estão de acordo com
a ideologia do movimento e, finalmente, o enquadramento motivacional prevê a convocação de participantes e aliados15.
Os protestos de movimentos sociais têm sido dominados pela esquerda,
enquanto a direita tem usado com maior frequência o canal eleitoral para
demonstrar seu descontentamento, fazendo menos protestos nas ruas16. Entretanto, houve protestos da extrema-direita na Polônia, reunindo mais de

10
Exemplos de tal movimento são o movimento feminista, movimento LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), direitos dos animais, movimento antinuclear
etc.
11
AMAECHI, K. E. Political- a comparative and social movement study of Boko Haram and
MEND. Dissertation (Master in Religion, Society and Global Issues) Norwegian School of
Theology, Trondheim, 2013. Disponível em: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/161371/AVH5035-kand-nr-6077-masteravhandling-Amaechi-navn.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 mar. 2018. p.25.
12
PORTA, D. Op. cit., p.10.
13
Ibid., p.7.
14
BERNTZEN, L. E.; SANDBERG, S. The collective nature of lone wolf terrorism: Anders Behring
Breivik and the Anti-Islamic Social Movement, Terrorism and political violence, v. 16, n. 5, p.
759-779, 2014.
15
BENFORD, R. D.; SNOW, D. D. Framing processes and social movements: An overview and
assessment. Annual Review of Sociology, v. 26, n. 1, p. 611-639, 2000.
16
MUIS, J.; IMMERZEEL, T. Causes and consequences of the rise of populist radical right parties
and movements in Europe, Current Sociology Review, v. 65, n. 6, p. 909-930, 2017.
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60 mil pessoas17em 2017 e na Alemanha e na Holanda em 201818. Consideramos que o termo movimento social também pode ser aplicado para
movimentos sociais de ultradireita, denominados como populismo radical
de direita, extrema-direita ou populismo neoliberal. Os movimentos sociais
de ultradireita ameaçam os direitos dos grupos minoritários, na medida em
que defendem a sua discriminação racial e ameaçam o avanço dos direitos
humanos19.
Na Hungria, um movimento contrário à presença de solicitantes de refúgio nasceu quando um grande fluxo de entrada de estrangeiros em 2015
permaneceu em Martonfa20. Ao final, a vigília dos locais evitou a construção
de campos de refugiados. Outra maneira utilizada pelos movimentos é aliciar
indivíduos para a prática de ações em nome de alguma causa. Para atingir
esse objetivo, os movimentos devem enquadrar as frustrações que servem
como sua base para atrair o maior número possível de participantes. Assim,
é necessário que haja uma ampla gama de opções de frustrações para que os
participantes tenham a possibilidade de identificação com uma das causas.
Os lobos-solitários, que atuam de maneira independente, muitas vezes são
atraídos por tais movimentos que os conquistam através de redes sociais e
ampla divulgação na internet. Esse é o caso, por exemplo, de Anders Breivik,
norueguês que assassinou 77 pessoas em 22 de julho de 2011 na Noruega21.
A análise de seu manifesto, “2083-Uma Declaração Europeia de Independência”, demonstra que ele sofreu uma notável influência de movimentos sociais
ultranacionalistas cujos diagnósticos baseavam-se nos seguintes pontos: a)
o cristianismo está sob ataque injusto dos jihadistas muçulmanos, b) os cristãos estão resistindo a esse ataque, c) as ações dos cristãos para se defender
KRANZ, M. 60,000 people in Poland held one of the largest far-right marches in Europe
ever. Business Insider, New York, 19 nov. 2017. Disponível em: http://www.businessinsider.
com/60000-people-huge-far-right-march-in-poland-warsaw-white-nationalist-fascism-independence-day-2017-11#prior-to-the-days-marches-polish-politicians-gathered-for-official-independence-day-celebrations-that-were-separate-from-the-far-right-protest-9. Acesso em: 5
fev. 2018.
18
WILDERS LEADS DUTCH FAR-RIGHT PROTESTERS TO DECRY ISLAM, GOVERNMENT. Middle-Est Eye, England and Wales, 20 jan. 2018. Disponível em: http://www.middleeasteye.net/
news/wilders-dutch-far-right-protesters-decry-islam-government-1604943580. Acesso em: 20
maio 2018.
19
OHCHR. Developing national action plans against racial discrimination: a practical guide,
Geneva, 2014. Disponível em: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03.
pdf. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 2.
20
HORVÁTH, A. Protesting due to refugee camps in Martonfa. Dayly News Hungary, 5 ago.
2015. Disponível em: https://dailynewshungary.com/protesting-due-to-refugee-camps-in-martonfa/. Acesso em: 5 mar. 2018.
21
KNAUSGAARD, K.O. Inside the warped mind of Anders Breivik. The Telegraph, London, 22
jul. 2016. Disponível em: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/22/anders-breivik-inside-the-warped-mind-of-a-mass-killer/. Acesso em: 5 mar. 2018.
17
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são justas e santas, e d) é o dever dos cristãos apoiarem tais ações22.
A Áustria tem uma lei em trâmite que permite que o governo federal declare o estado de emergência quando um grupo significativo de solicitantes
de refúgio e migrantes chegue no país. Ela permite que os policiais austríacos examinem se os indivíduos podem ser retornados para o país vizinho de
onde chegaram. Somente os solicitantes que comprovem que sua vida estará
em perigo ou que correrá o risco de sofrer tortura e tratamento degradante
no país vizinho poderá permanecer no país23. É visível que a crise migratória
gera reações hostis por parte de alguns governos, o que reflete, em parte, o
desejo dos movimentos ultranacionalistas.

2. Os Partidos Políticos de Ultradireita
Os partidos políticos de ultradireita se fundamentam em uma visão de
superioridade racial e de tratamento discriminatório contra estrangeiros, defendendo a segregação de pessoas cuja presença é incômoda e podem desenvolver políticas que delimitam o espaço a ser ocupado pelos estrangeiros,
como guetos, além de lhes denegar direitos. Essas minorias podem, então,
sofrer ataques à sua cultura, ser vítimas de crimes de ódio.
A característica comum entre esses partidos é que são exclusionistas,
apresentando uma noção de cidadania ligada à etnia, traduzida pelo slogan
“nosso povo em primeiro lugar”. De acordo com esse pensamento, os Estados devem ser habitados exclusivamente pelos membros do grupo nativo e
os indivíduos que não são parte da etnia acabam por ameaçar os Estados-nações homogêneos24. São chauvinistas, opõem-se à globalização e apresentam tendência islamofóbica e anticomunista25. A partir de seus discursos de
ódio contra as minorias étnicas e migrantes, esses partidos têm conquistado
espaço nas eleições locais e influenciado e violência causada pela crescente
hostilidade contra estrangeiros e outros grupos minoritários. Partidos políticos com essas características podem ser exemplificados pela Frente Nacional
Francesa (FNF), Partido da Liberdade da Áustria (PLA) e Interesse Belga (Flemish Interest).

3. O Direito Internacional e a Proteção contra a Discriminação e
os Discursos de Ódio
Não há um conceito de discurso de ódio estabelecido em instrumentos
BERNTZEN, L. E.; SANDBERG, S. Op. cit., p.770
HUMAN RIGHTS WATCH. Austria: drastic, unjustified measures against asylum seekers, 27
April 2016. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2016/04/27/austria-drastic-unjustified-measures-against-asylum-seekers. Acesso em: 5 mar. 2018.
24
MUIS, J.; IMMERZEEL, T. Op. cit., p. 910.
25
LOWY, M. Op. cit., p. 654.
22
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internacionais, mas as suas consequências foram já identificadas: a) contribui
para a exclusão e aumenta a polarização, destruindo a coesão social; b) detém
a participação de indivíduos no sistema democrático, uma vez que os grupos
minoritários evitam expressar suas opiniões quando sabem que podem
sofrer represálias; c) perpetua o preconceito; d) desvaloriza os grupos-alvo
para as pessoas que leem ou escutam o discurso de ódio; e) gera ansiedade
nos membros de grupos-alvo; f) ameaçam a dignidade das pessoas ao dizer
que não são cidadãos iguais26.
Os discursos políticos dos partidos de extrema-direita podem refletir
e influenciar o comportamento de sua base eleitoral motivo pelo qual há
necessidade de estabelecer limites para a liberdade de expressão dos políticos. O limitador para essa liberdade é o respeito aos direitos humanos.
Os representantes políticos, como pessoas públicas, com grande poder de
influência sobre a população teriam um papel importante para a proteção de
direitos dessas minorias. A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) apontou esse papel no combate ao racismo, recomendando que
os partidos enviassem uma mensagem positiva com relação à diversidade
nas sociedades europeias27.
Contudo, em direção completamente oposta, os partidos de extrema-direita enviam uma mensagem de exclusão de minorias e migrantes, como
documentado pelo relatório da Rede Europeia contra o Racismo (ENAR) e
ILGA - Europe na ocasião das eleições para o Parlamento Europeu em 2014.
Os discursos divulgados em redes sociais tinham como conteúdo a incitação
ao ódio, discriminação racial, ataques à dignidade de grupos minoritários,
como do grupo LGBT, solicitantes de refúgio e minorias étnicas28. Os incidentes ocorreram na Inglaterra, Áustria, Holanda, Hungria, França, Bélgica, Itália,
República Tcheca, Alemanha, Dinamarca. Nigel Farage, ex-líder do Partido da
Independência do Reino Unido (UKIP), que tinha como plataforma principal a
saída da Grã-Bretanha da União Europeia, declarou em uma entrevista para o
The Guardian que “Romenos e búlgaros têm uma cultura de criminalidade”29.
Iulian Capsali da Romênia afirmou que a “ideologia homossexual” causava a
EQUALITY AND ANTI-DISCRIMINATION OMBUD. Cerd 2014, The Ombud’s report to the UN
Committee on the Elimination of Racial Discrimination: a supplement to Norway’s twenty-first/
twenty-second periodic report, 2014. Disponível em: http://www.ldo.no/globalassets/03_
nyheter-og-fag/publikasjoner/cerd-2014_web_engelsk_ny1.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.
27
WEBER, A. Manual on hate speech. Strasbourg: Council of Europe, 2009. Disponível em:
http://icm.sk/subory/Manual_on_hate_speech.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 58.
28
ILGA EUROPE; ENAR. Reporting hate speech in the #EP2014 campaign. Disponível em: http://
www.ukren.org/uploads/nohateep2014_-_report.pdf. Acesso em: 10. mar. 2018.
29
AITKENHEAD, D. Nigel Farage interview: ‘To do what I’ve done, you have to lack self-awareness’, The Guardian, 21 April 2014. Disponível em: https://www.theguardian.com/politics/2014/apr/25/nigel-farage-ukip-european-parliament-elections. Acesso em: 15 mar. 2018.
26
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destruição da família e que era sinônimo de morte e decadência cultural30.
Na Itália, Magdi Cristiano Allam distribuiu panfletos que incluíam afirmações
como “acabem com as mesquitas”, “terrorismo islâmico” e “invasão islâmica”31.
O discurso de ódio coloca em conflito o direito de liberdade de expressão e a proibição de discriminação, combatida em instrumentos internacionais de direitos humanos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH – 1948). No seu art. 2º estabelece-se que
todos os seres humanos podem invocar os direitos e as
liberdades proclamados na Declaração, sem distinção
alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de
língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de
qualquer outra situação....

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial no seu art. 4º prevê que
Os Estados Partes condenam a propaganda e as organizações que se inspiram em ideias ou teorias fundadas na
superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas
de uma certa cor ou de uma certa origem étnica...

Esta foi a primeira Convenção a mencionar o discurso de ódio. Há quatro aspectos sobre o discurso de ódio no art. 4 (a), esclarecidos pela Recomendação Geral XV do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial: 1)
disseminação de ideias baseadas em superioridade racial; 2) disseminação
de ideias baseada em ódio racial; 3) incitação à discriminação racial; 4) incitação à violência motivada racialmente.32 O art. 4 (c) proíbe a promoção
ou incitação de discriminação racial por parte das autoridades públicas ou
instituições.
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950) estabelece no art. 14 “o gozo dos direitos e liberdades [...]
deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no
sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras [...]”. A discriminação foi tema do Protocolo 12 à mesma Convenção e dispõe no art. 1º
30
EURACTIV. Romanian orthodox MEP candidate campaigns on anti-gay ticket, 17 April 2014.
Disponível em: https://www.euractiv.com/section/elections/news/romanian-orthodox-mep-candidate-campaigns-on-anti-gay-ticket/. Acesso em: 15 mar. 2018.
31
UMBRIA JOURNAL. Islam e terrorismo, il dovere di difendersi, com Magdi Cristiano Allam, 27
set. 2017. Disponível em: https://www.umbriajournal.com/politica/islam-terrorismo-dovere-difendersi-magdi-cristiano-allam-247488/. Acesso em: 5 mar. 2018.
32
MENDEL, T. Hate speech rules under international law, 2010. Disponível em: http://www.
law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.02.hate-speech.Macedonia-book.pdf.
Acesso em: 15 mar. 2018. p. 2.
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o gozo de qualquer direito previsto por lei será assegurado sem discriminação designadamente em razão do
sexo, da raça, da cor, da língua, da religião, da opinião
política ou outra, da origem nacional ou social, da pertença a uma minoria nacional...

O Conselho da Europa institucionalizou o combate ao racismo por meio
da criação de uma Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância em
1993. Mais tarde, essa Comissão recomendou que seus 47 membros criminalizassem a incitação ao ódio, discriminação ou violência contra grupos raciais,
étnicos, nacionais ou religiosos. Apesar dessas disposições não há uma proibição expressa de discursos de ódio, e os casos levados à Corte Europeia de
Direitos Humanos discutem a liberdade de expressão nos discursos racistas33.
A Declaração de Nova Iorque sobre refugiados e Migrantes (2016) no parágrafo 14 também “condemn acts and manifestations of racismo, racial discrimination, xenofobia [...] againt refugees and migrants”34 e também solicita
que os Estados “take a range of steps to conter such attitues and behaviour,
in particular with regards to hate crimes, hate speech and racial violence”35.
A liberdade de expressão, por sua vez, está consagrada em instrumentos internacionais de direitos humanos e constituições nacionais. A DUDH
garante que:
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e
expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras (art.12).

Além disso, o art. 19 (2) do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (PIDCP) determina que:
toda pessoa tem direito à liberdade de expressão; este
direito compreende a liberdade de procurar, receber e
divulgar informações e ideias de toda a índole sem consideração de fronteiras, seja oralmente, por escrito, de
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo que escolher.
BLEICH, E. Freedom of Expression versus Racist Hate Speech: explaining differences between
High Court Regulations in the USA and Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, p.118, 2013. Disponível em: http://www.middlebury.edu/media/view/477359/original/bleich_2014_jems_high_court_hate_speech_us_europe.pdf. Acesso em: 5 fev. 2018.
34
Tradução livre: “condena os atos e manifestações de racismo, discriminação racial, xenofobia
[...] contra refugiados e migrantes” (NEW YORK DECLARATION FOR REFUGEES AND MIGRANTS.
Disponível em: http://undocs.org/a/res/71/1. Acesso em: 5 fev. 2018).
35
Tradução livre: “tomem providências para conter essas atitudes e comportamento, em particular com relação a crimes e discursos de ódio e violência racial”.
33
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O exercício do direito previsto no parágrafo 2 deste artigo implica deveres e responsabilidades especiais. Por conseguinte, pode estar sujeito a certas restrições, expressamente previstas na lei, e que sejam necessárias para:
a) assegurar o respeito pelos direitos e a reputação de outrem; b) a proteção
da segurança nacional, a ordem pública ou a saúde ou a moral públicas.
O conflito entre a liberdade de expressão e proibição de discriminação
racial foi tema de um seminário promovido pela Comissão Europeia contra
o Racismo e Intolerância em novembro de 2006. O entendimento dos especialistas convocados foi a de que a liberdade de expressão e a liberdade
contra o racismo e discriminação racial não são conflitantes, sendo direitos
complementares, uma vez que os direitos humanos são interdependentes
e conectados. Assim, não seria apenas a questão de proteger um direito (liberdade contra o racismo e discriminação racial) enquanto se respeita outro (liberdade de expressão). Uma forma de fazê-lo é garantindo a aplicação
equilibrada das disposições contrárias ao incitamento ao ódio racial. O art.
20 do PIDCP estabelece que “2. Toda a apologia ao ódio nacional, racial ou
religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência
estará proibida por lei”.
O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial demonstrou preocupação no aumento de crimes de ódio na Inglaterra, Wales e Irlanda do
Norte no período do referendo sobre a saída da Grã-Bretanha, ocorrido em
junho de 2016. A campanha para a saída teve uma retórica xenofóbica e muitos políticos estimularam o preconceito, encorajando indivíduos a cometerem atos de intimidação contra minorias.36 O Comitê recomendou ao país
que adotasse medidas abrangentes para combater o discurso político racista,
incluindo aqueles por meio da internet, estabelecendo sanções e assegurando que políticos condenem essas manifestações e promovam uma cultura de
tolerância e respeito37. O mesmo comitê chamou a atenção para a necessidade que os Estados-partes têm de equilibrar a liberdade de expressão com
os requisitos da Convenção para prevenir e eliminar todos os atos de discriminação racial, em especial os membros de partidos políticos, no caso Kamal
Quereshi x Dinamarca (2003)38.

CERD. Concluding observations on the twenty-first to twenty-third periodic reports of United Kingdom, 90th session, 2-26 ago. 2016. Disponível em: https://www.equalityhumanrights.
com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf. Acesso em: 18 mar. 2018. para.
15.
37
Ibid., para. 16, d.
38
EQUAL RIGHTS TRUST. Kamal Quereshi v. Denmark Communication n. 27/2002. Disponível em: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Kamal%20Quereshi%20v%20
Denmark.pdf. Acesso em: 15 mar. 2018.
36
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4. Corte Europeia de Direitos Humanos
A Corte Europeia de Direitos Humanos julgou casos relacionados ao discurso de ódio em que apontaram a responsabilidade dos políticos em não
propagarem o ódio, admitindo a limitação ao direito à liberdade de expressão, estabelecido no art.10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
O caso Jean-Marie Le Pen x França (2010)39 relaciona-se ao ex-líder de
extrema-direita francês do partido da Frente Nacional. Ele alegou violação do
seu direito de liberdade de expressão ocorrido por meio de uma condenação
penal. Le Pen havia dado uma entrevista ao jornal Le Monde em que fez a
seguinte afirmação:
When I tell people that when we have 25 million Muslims
in France we French will have to watch our step, they often reply: ‘But Mr Le Pen, that is already the case now!’
– and they are right40.

Os tribunais franceses decidiram que a liberdade de expressão não era
justificativa para declarações que representavam uma incitação à discriminação, ódio ou violência a um grupo de indivíduos. Inconformado com a decisão, Le Pen peticionou à Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte decidiu que as decisões das cortes francesas eram legais e almejavam proteger a
reputação de outros indivíduos. A Corte estipulou a multa de 10 mil euros por
incitação à discriminação, ódio e violência a um grupo social e considerou a
interferência das cortes nacionais do direito à liberdade de expressão tinham
sido necessários para uma sociedade democrática.
No caso Daniel Féret x Bélgica (2009)41, o político Féret, do partido político belga Frente Nacional, peticionou à Corte Europeia após ser condenado
pelas cortes belgas por incitar racismo, ódio e discriminação, seguindo as reclamações relativas a panfletos distribuídos e divulgados pela internet pelo
seu partido durante campanhas eleitorais. Féret era editor-chefe das publicações partidárias. A Corte entendeu que não houve violação à liberdade de
expressão por parte das cortes domésticas, uma vez que os panfletos tinham
a mensagem deliberada de incitação ao ódio e segregação, condenando-o a
250 horas de serviço comunitário relacionado à integração de imigrantes, co39
EUROPEAN COURT of HUMAN RIGHTS. Fifth Section. Jean-Marie Le Pen v. France, n.
18788/09, 20 abr. 2010.
40
Tradução livre: “Quando eu digo às pessoas que quando temos 25 milhões de muçulmanos
na França, nós franceses devemos tomar cuidado, eles frequentemente respondem: ‘Mas, Sr.
Le Pen, é o que está acontecendo agora’- e eles estão corretos” (VOORHOOF, Dirk. European
Court of Human Rights: Jean-Marie Le Pen v. France, Iris Merlin, n. 7:1/1, 2010. Disponível em:
http://merlin.obs.coe.int/iris/2010/7/article1.en.html. Acesso em: 15 mar. 2018.
41
EUROPEAN COURT of HUMAN RIGHTS. Second Section. Féret v. Belgium, application n.
15615/07, 16 jul. 2009.
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mutável a 10 meses de prisão. Ele também se tornou inelegível por 10 anos42.
No Caso Erbakan x Turquia43 (2006), o peticionário foi o primeiro-ministro da Turquia. Em 1994, Erbakan discursou em Bingöl. Após quatro anos,
ele foi processado criminalmente pelas cortes turcas por incitação ao ódio
ou hostilidade ao pronunciar um discurso em que faz diferenciações entre
religiões, regiões e raças. A Corte turca condenou Erbakan a um ano de prisão e estipulou o pagamento de multa. Ele alegou perante a Corte Europeia
que sofreu violação do direito à liberdade de expressão. A Corte decidiu a
seu favor, uma vez que as autoridades turcas demoraram cinco anos para
estabelecer o conteúdo do discurso e o fizeram baseados em um vídeo cuja
autenticidade era controversa. Mas ressaltou a importância dos discursos políticos evitarem comentários que possam aumentar a intolerância. O discurso
de Erbakan indicava a visão de uma sociedade estruturada exclusivamente
sobre valores religiosos, o que pareceu difícil de ser harmonizada com o pluralismo existente nas sociedades contemporânea44.
Assim, nos casos mencionados, a Corte Europeia de Direitos Humanos
defendeu a limitação ao direito à liberdade de expressão no caso de incitação
à intolerância a determinados grupos sociais.

Conclusão
A robusta proteção convencional e constitucional da liberdade de expressão é importante para a garantia de um debate amplo e democrático nos
países europeus. Contudo, esse direito é exercido apenas na medida em que
não haja prejuízo à dignidade de outras pessoas, como é visto em discursos
de ódio. Este texto examinou os movimentos sociais ultranacionalistas e seus
discursos de ódio, realizados por políticos da Europa.
Nos casos analisados, a Corte Europeia de Direitos Humanos condenou
os políticos de extrema-direita por incitarem a discriminação, ódio e violência
a grupos sociais quando eles alegaram que sofreram restrições no seu direito
à liberdade de expressão. É um mecanismo que procura coibir a propagação
de discursos que podem impulsionar violência contra determinados grupos
sociais.
Enquanto esses grupos ocuparem um percentual baixo nos parlamentos, não há motivos para maiores preocupações com a criação de políticas
públicas discriminatórias. Os discursos podem instigar atos violentos por parte da população local contra os indivíduos dos grupos-alvo. Para prevenir a
escalada deles, é necessário maior comprometimento de outros partidos e

42
VOORHOOF, Dirk. European Court of Human Rights: Case of Féret v. Belgium, Iris Merlin,
n. 8:2/1, 2009. Disponível em: http://merlin.obs.coe.int/iris/2009/8/article1.en.html. Acesso
em: 15 mar. 2018.
43
EUROPEAN COURT of HUMAN RIGHTS.First Section. Erbakan v. Turkey, n. 59405/00.
44
VOOHOOF. Dirk. Op. cit.
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do governo para coibi-los.
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COMENTÁRIO AO ARTIGO 4º DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS: “NINGUÉM SERÁ MANTIDO EM
ESCRAVIDÃO OU SERVIDÃO; A ESCRAVIDÃO E O TRÁFICO DE
ESCRAVOS SERÃO PROIBIDOS EM TODAS AS SUAS FORMAS”
Luciana Diniz Durães Pereira1
“Oh! Por isso, Maria, vês me curvo. Na face do presente
escuro e turvo.
E interrogo o porvir; Ou levantando a voz por sobre os
montes, ‘Liberdade’ pergunto aos horizontes, ‘Quando
enfim hás de vir?’”
Antônio Frederico de Castro Alves
(O Navio Negreiro - 1869)

Introdução
No ano em que se celebram os 70 anos da adoção, pelo órgão plenário
da Organização das Nações Unidas (ONU), a Assembleia Geral (AG), da resolução 217 A (III), intitulada Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)2, escrever sobre a relevância, os avanços já alcançados e as perspectivas
futuras de aplicação e efetividade de seu conteúdo jurídico, em particular
dos ditames expostos em seu art. 4, é falar, em suma, de liberdade.
Liberdade, talvez, em seu mais simples, puro e exato sentido: o gozo
pleno da autonomia e do livre arbítrio por todo ser humano; a condição de
ser pessoa para si mesmo, para com os outros e para o Direito; e não simplesmente objeto colacionado a patrimônio de terceiros ou passível de utilização
como insumo por força produtiva exploradora do capital3 – não obstante tal
Graduada em Direito e em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Direito Internacional pelas Faculdades Milton Campos (FMC). Mestre em Direito
Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Doutora em
Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Alumni da University
of Oxford (Oxford Refugee Studies Centre – UO RSC). Atualmente, é Professora dos cursos de
Graduação e Pós-Graduação em Direito do Centro de Direito Internacional (CEDIN), do Centro
Universitário UNA e da Universidade FUMEC. Assistente da 9ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Membro do grupo de pesquisa Direitos Humanos e
Vulnerabilidade, da Universidade Católica de Santos. Membro do grupo de pesquisa “Empresa, Direito e Desenvolvimento Social”, do Centro Universitário UNA.
2
Disponível em: http://www.un-documents.net/a3r217a.htm. Acesso em: 10 mar. 2018.
3
“Tratar a liberdade nestes termos é centralizar o homem, isto é, na ação humana que se desenvolve na vida terrena e nos efeitos que ela gera, o foco principal de análise. A liberdade in1
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acepção de liberdade ainda paradoxalmente persista, através de diferentes
formas hodiernas de escravidão moderna, igualmente nomeada de trabalho
análogo a escravo4.
Nesse sentido, o comando expresso e literal de afastamento, ilicitude
e ojeriza da sociedade internacional a qualquer forma de escravidão, servidão e tráfico de escravos declarado pela AG fundamenta-se, por um lado, no
histórico e evolutivo caminho de reconhecimento do metaprincípio da dignidade da pessoa humana5 não apenas como arquétipo conceitual forjado
a partir do desenvolvimento contemporâneo dos ideais jurídico-políticos da
Revolução Francesa6, mas sim como direito humano fundamental de dimensão universal, como corolário da civitas maxima gentium, isto é, do ainda em
curso – e, quiçá, permanente – processo de humanização do Direito Internacional7.
Por outro, ampara-se na doída realidade experimentada pela
teriorizada, exaustivamente afirmada ao longo do Medievo, rompe suas fronteiras para encontrar novo horizonte que é já o prenúncio da liberdade como direito essencial ao homem que
se firmará com a Modernidade” (SALGADO, Karine. A Filosofia da Dignidade Humana: por que
a essência não chegou ao conceito? 2ª tiragem, Belo Horizonte: Mandamentos, 2011. p. 108).
4
ILO. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva: International Labour Office (ILO), 2017. Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf. Acesso em: 10 mar.
2018.
5
“A ideia de dignidade do ser humano lhe dá condição de cidadão cosmopolita, isto é, cidadão
titular de direitos que devem ser respeitados indiferentemente de sua nacionalidade, raça ou
crença. A exigência de respeito ao ser humano em qualquer lugar da Terra e a ideia de que
qualquer violação à dignidade do ser humano é sentida pelo restante da humanidade tem
uma atualidade indiscutível e, em virtude desta atualidade, é possível apontar um esforço para
a efetivação dessa exigência. O respeito à dignidade do ser humano se traduz na garantia dos
direitos que lhe são fundamentais, os direitos humanos, direitos estes que têm uma pretensão
de validade universal” (SALGADO, Karine. A Paz Perpétua em Kant. Belo Horizonte: Mandamentos/FCH Universidade FUMEC, 2008. p. 219).
6
“Human rights only become meaningful when they gain political content. They are not the
rights of human in a state of nature; they are rights of humans in society [...]; they are rights
of humans vis-à-vis each other. They are therefore rights guaranteed in the secular political
world (even if they are called “sacred”), and they are rights that require active participation
from those who hold them. The equality, universality, and natureless of rights gained direct
political expression for the first time in the American Declaration of Independence of 1776 and
the French Declaration of the Rights of Man and Citizen of 1789 [...]. In other words, sometime
between 1689 and 1776 rights that had been viewed most often as the rights of a particular
group – freeborn English men, for example – were transformed into human rights, universal
natural rights, what French called les droit de l’homme or rights of man” (HUNT, Lynn. Inventing Human Rights: A History. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2007. p. 21-22).
7
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. International Law for Mankind: Towards a New Jus
Gentium. General Course on Public International Law. The Hague Academy of International
Law, v. 317. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006; TRINDADE, Antônio Augusto
Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
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humanidade, desde a Antiguidade até aquele então, final dos anos de 1940
– basta a lembrança de que a adoção da DUDH data de 10 de dezembro de
1948 –, qual seja: de séculos de práticas de submissão, opressão e redução,
cruéis e injustas, de seres humanos à condição de objeto por seus próprios
pares, em todos os confins do planeta – e apenas com algumas, mas não
tão significativas, distinções culturais ou de época histórica –, evidenciadas,
sobretudo, no curto espaço temporal, não obstante intenso, do entre guerras
e do pós-Segunda Guerra Mundial.
É dizer sobre liberdade, portanto, em um contexto em que a DUDH,
apesar de não deter natureza jurídica de norma convencional8, fez cumprir
antigos anseios normativos globais de prestígio e justiça aos direitos inalienáveis do homem. Constituiu-se, pois, não apenas como fruto direto e emblemático do primeiro grande trabalho realizado pela antiga, e atualmente
extinta, Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(CDH)9 submetido e aprovado pela AG, mas, outrossim, como documento
vinculado diretamente ao cumprimento de um dos mais relevantes objetivos
preambulares da Carta das Nações Unidas (CNU), bem como um dos propósito expressamente disposto em seu art. 1 (3), quais sejam, respectivamente,
“reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor
do ser humano [...]”10 e “promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo,
língua ou religião”11.
Frente ao exposto, o presente capítulo buscará apresentar um panorama
“As a declaration voted in the General Assembly, the UDHR lacked the formal authority of a
treaty that binds its parties under international law. Nontheless, it remains in some sense the
constitutions of the entire regime, as well as the single most cited human rigths instruments”
(ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. International Human Rights: Text and Materials. Oxford:
Oxford University Press, 2013. p. 142). Em mesmo sentido, ressalta Francisco Rezek: “A Declaração não é um tratado, por isso seus dispositivos não constituem exatamente uma obrigação
jurídica para cada um dos Estados representados na organização, quando, sem qualquer voto
contrário, adotou-se o respectivo texto sob a forma de uma resolução da Assembleia Geral”
(REZEK, Francisco. Preâmbulo. In: BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (Orgs.). Comentário à Carta das Nações Unidas. Belo Horizonte: CEDIN, 2008. p. 29).
9
Com a edição da Resolução A/RES/60/251, que versa sobre a decisão da Organização de “[…]
establish the Human Rights Council, based in Geneva, in replacement of the Commission of Human Rights, as a subsidiary organ of the General Assembly”, a CDH, que, desde 1946, era parte integrante do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) e o principal organismo das Nações
Unidas nas ações de assistência e proteção internacional dos direitos humanos e, igualmente,
de recebimento de denúncias de violações destes direitos por vítimas e/ou por seus parentes,
deu lugar ao Conselho de Direitos Humanos (CoDH). Encerrou formalmente seus trabalhos no
dia 27 de março de 2006, data em que realizou sua última reunião, totalizando sessenta e dois
encontros ao longo de sua história.
10
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm.
Acesso em: 10 mar. 2018.
11
Ibid.
8
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genérico dos principais tratados, órgãos, mecanismos e Organizações
Internacionais Intergovernamentais (OIs) existentes em nosso tempo que,
como consequência e herança diretas – e/ou indiretas – das disposições
normativas elencadas na DUDH, buscam proteger a pessoa humana de atos
de servidão, escravidão e tráfico de pessoas, seja em dimensão universal, isto
é, no seio do denominado Sistema ONU, seja através dos esforços realizados
pelas esferas regionais de salvaguarda. Destacar-se-á, neste diapasão, a
proteção ofertada pelo Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos
Humanos (SIPDH), bem como, e em especial, pelo Estado brasileiro, que se
insere regionalmente nesta sistemática. Dessa forma, poder-se-á apreender
que, metodologicamente, o trabalho divide-se em duas grandes partes, cada
qual destinada à descrição e análise crítica de um dos mencionados campos
protetivos.

1. Dimensão Universal de Proteção e Combate à Escravidão
Moderna
Desde a adoção da DUDH pelas ONU, em 1948, o combate às práticas de
submissão de pessoas e grupos de pessoas à servidão, escravidão e tráfico de
escravos, assim como a criação de mecanismos de proteção e reparação às
vítimas e/ou seus familiares de tais atos foi globalmente reiterada em tratados específicos, celebrados sob a convocação e auspícios desta Organização.
Dentre estes, há que se apontar, primeiramente, o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP)12 que, em seu art. 8º, reafirma a vedação genérica à escravidão prevista na DUDH. Contudo, excetua da interpretação hermenêutica da expressão “trabalhos forçados ou obrigatórios”
presente no artigo, os trabalhos ou serviços exigidos em quatro situações
específicas, a saber: aos indivíduos encarcerados ou em liberdade condicional; que prestem serviços militares, salvo que se oponham a realizá-los por
motivo de consciência; exercidos em situações de emergência ou calamidade; e os que se configuram dentro das obrigações cívicas normais13, como no
caso pátrio, as convocações realizadas pela Justiça Eleitoral, de atendimento
obrigatório pelos cidadãos, quando em tempos de eleição14.
O PIDCP foi adotado e aberto à assinatura, ratificações e adesões em 16 de dezembro de
1966, por força da resolução 220A (XXI) da Assembleia Geral da ONU. Entrou em vigência
internacional quase uma década depois, em 23 de março de 1976 quando, de acordo com o
previsto em seu artigo 49, passou a contar com o número mínimo de 35 Estados signatários.
Atualmente, o Pacto conta 170 Estados-partes e possui, ainda, dois Protocolos Opcionais que
lhe são complementares. Disponível em: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. Acesso em: 12 mar. 2018.
13
Artigo 8, 3, (c), i a iv do PIDCP.
14
Artigos 119 e 120 da Lei 4.737/65, conhecida como Código Eleitoral.
12
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Para além do PIDCP, existem outros oito tratados temáticos15 que, com
este, formam o core, o núcleo central da proteção internacional dos direitos humanos em escala universal. Torna-se lógico, pois, encontrar na maioria
destes textos previsões de afastabilidade do trabalho análogo a escravo, e/
ou de outras práticas que o tangenciam, podendo-se concluir, assim, pelo
entendimento de serem todas estas ações condenáveis perante o Direito Internacional.
Destarte, em termos da presença de disposições normativas específicas
que proíbem a escravidão moderna e/ou a ocorrência de práticas a esta similares, destacam-se, igualmente: (i) o Pacto Internacional de Direitos Sociais,
Econômicos e Culturais (PIDSEC), que chama atenção, tanto preambularmente como em seu art. 6 (1)16, ao necessário respeito à liberdade humana e ao
direito que todos possuem, indistintamente, de escolherem e realizarem seu
lavoro de forma livre e digna; (ii) a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas
Famílias que, além de menção indireta à liberdade em vários de seus dispositivos, proíbe, em seu art. 1117, a submissão dos trabalhadores migrantes e
suas famílias à escravidão, servidão, trabalhos forçados e/ou compulsórios.
Necessário sublinhar, aqui, a intercessão existente, no campo prático, das atividades da ONU e de uma de suas Agências, a Organização Internacional para
Migração (OIM)18, no tocante à prevenção e combate a tais práticas. No caso
dos migrantes forçados em grave estado de vulnerabilidade, a OIM envolve-se, sobretudo, em atividades orientadas ao combate do tráfico humano de
indivíduos e/ou grupos migrantes, ações que, por sua vez, se ligam a situações
Os oito outros tratados são: o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais
(PIDESC), de 1966; a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965; a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres, de 1979; a Convenção Internacional contra a Tortura e
Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, de 1989; a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos
de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, de 1990; a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006 e, finalmente; a Convenção
Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas e contra o Desaparecimento Forçado, de
2007 (OHCHR. The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies,
s/d. Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.
aspx. Acesso em: 13 mar. 2018.
16
“Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho
livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito” (grifo acrescido ao original). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 15 mar. 2018.
17
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx. Acesso
em: 16 mar. 2018.
18
Informações disponíveis em: https://www.iom.int/. Acesso em: 16 mar. 2018.
15
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de exploração de trabalho forçado e/ou escravidão contemporânea19. Nesta
seara, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e os
Special Procedures (SP) temáticos do Conselho de Direitos Humanos (CoDH)
sobre escravidão, migrantes, deslocados internos e tráfico de pessoas20 também atuam pari passu à OIM em agendas ligadas à escravidão moderna,
através do intercâmbio de dados e informações migratórias e demais atos
de cooperação; (iii) a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança
que, em seus arts. 11, 16 e, especialmente, 3721, resguardam a liberdade das
crianças. Inclusive, no citado art. 37, (a) a (d), são estabelecidos standards
mínimos de proteção em casos de submissão de crianças a atos de restrição
de liberdade, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, bem como a encarceramentos arbitrários e indevidos; (iv) a Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência que, em seus arts. 14, (b) e 27 (2)22,
ao discorrer sobre os direitos relativos ao trabalho e emprego das pessoas
portadoras de necessidades especiais, assegura a proibição de serem estas
mantidas em escravidão e/ou servidão, bem como de serem constrangidas
forçadamente a realizar qualquer tipo de trabalho de natureza compulsória;
(v) a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres que, ao listar os direitos trabalhistas básicos
das mulheres, sobretudo no plano de enfrentamento da não discriminação
em virtude de gênero, nos termos do que preconiza seu art. 1123, considera
sempre, e basilarmente, a ideia de trabalho livre como pressuposto para o
trabalho da mulher. Afasta-se, assim, qualquer espectro de licitude laboral
a situações fáticas em que as mulheres sejam submetidas a trabalhos forçados, servidões e/ou escravidão sexual e, finalmente; (vi) a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas e contra o Desaparecimento
Forçado que, em seus arts. 17 a 2024, apesar de não mencionar diretamente
a questão da escravidão moderna, garante a todos o direito de não serem detidos em segredo, isto é, privados de suas liberdades sem o devido processo
legal e sem garantias de comunicação com o mundo exterior, fato que, caso
19
IOM. Counter-Trafficking, s/d. Disponível em: https://www.iom.int/counter-trafficking.
Acesso em: 16 mar. 2018.
20
Mais informações sobre os citados mandatos temáticos encontram-se em: OHCHR. Thematic Mandates, s/d. Disponível em: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM. Acesso em: 16 mar. 2018.
21
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. Acesso em:
16 mar. 2018.
22
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx. Acesso em: 16 mar. 2018.
23
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. Acesso
em: 16 mar. 2018.
24
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx.
Acesso em: 16 mar. 2018.
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ocorra, pode ensejar a ocorrência de abusos múltiplos aos direitos humanos
fundamentais dos desaparecidos, como de serem submetidos a trabalhos
forçados, servidões, explorações sexuais, tortura e/ou tratamentos cruéis,
desumanos e degradantes.
Em mesma toada, cabível recordar a consagração expressa, dentre os
mais nobres objetivos listados pela ONU para a humanidade desde a institucionalização dos Millennium Development Goals25 (MDG), revistos no 2005
World Summit Outcome Document26 (WSOD) e hodiernamente incorporados
nos Sustainable Development Goals27 (SDG) – projetados para serem alcançados até 2030 –, de previsões de combate à escravidão e a toda e qualquer forma de exploração indigna do trabalho humano. Destacam-se, assim, os ideais de desenvolvimento econômico sustentável, emprego e trabalho decente
para todos – goal 8 do SDG – e de “elimination of the worst forms of child
labour, as defined in International Labour Organization Convention 182, and
forced labour. [...]”, conforme redação do item 47 (“Emprego”) dos MDG28.
Relevante frisar, neste ponto, que, em busca da eficácia concreta dos
direitos materias resguardados nos documentos supracitados, inclusive o
direito em espécie ora analisado, cada um destes tratados possui seus respectivos espaços e correlatos mecanismos de vigilância dentro da estrutura
do office do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos (ACNUDH)29, isto é, vinculam-se – e, ao mesmo tempo, dão corpo – ao chamado
Human Rights Treaty Bodies (HRTB), ou seja, aos órgãos de tratados que são
“committees of independent experts that monitor implementation of the core
international human rights treaties. Each State party to a treaty has an obligation to take steps to ensure that everyone in the State can enjoy the rights
set out in the treaty.”30. Logo, pode-se afirmar que, para além das disposições
em hard law de direitos materiais, existem múltiplos mecanismos dentro do
sistema universal de proteção dos direitos humanos que velam, direta e especificamente, pelo cumprimento do convencionalizado em seus mais noDisponível em: http://www.un.org/millenniumgoals/. Acesso em: 16 mar. 2018.
Disponível em: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1&Lang=E. Acesso em: 16 mar. 2018.
27
Disponível em: https://www.un.org/sustainabledevelopment/. Acesso em: 16 mar. 2018.
28
Tradução livre: “[...] eliminação das piores formas de trabalho infantil, como definido na
Convenção 182 da OIT, e do trabalho forçado [...]. Disponível em: http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1&Lang=E. Acesso em: 16 mar. 2018.
29
Informações disponíveis em: http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx. Acesso em: 16
mar. 2018.
30
Tradução livre:“[...]comitês de especialistas independentes que monitoram a implementação dos principais tratados universais de direitos humanos, visto que existe a obrigação dos
Estados-parte em garantir nacionalmente os direitos pactuados”. (OHCHR. Human Rights Treaty Bodies: what are the human rights treaty bodies, s/d. Disponível em: http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx. Acesso em: 16 mar. 2018).
25
26
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bres instrumentos normativos.
É, pois, nesta mesma lavra que se justifica a existência, desde 200731,
dentro da estrutura da ONU, mais precisamente do CoDH – foro específico da
Organização para o debate e proteção dos direitos humanos –, de mecanismo específico de monitoramento do cumprimento, pelos Estados, do direito
previsto no art. 4 da DUDH em sua mais alargada acepção, qual seja, o mandato temático em sede de Special Procedures (SP)32 denominado “Formas
Contemporâneas de Escravidão, Incluindo suas Causas e Consequências”.
Esta relatoria especial possui como pressuposto de atuação a consideração de que a escravidão clássica, apesar de já formalmente abolida em todos
os confins da sociedade internacional, ainda não foi erradicada, principalmente em áreas mais isoladas do planeta ou em locais em que, devido a condições de extrema pobreza e/ou vulnerabilidade socioeconômica e cultural,
pessoas e grupos de pessoas são mais facilmente aliciadas para trabalhar em
regimes análogos ao de escravo33.
É justamente por isso que diferentes situações laborais ilícitas incluemse dentro do mandato temático desta relatoria, cuja amplitude é, destarte,
propositalmente demasiada, visando abarcar diferentes práticas de
exploração forçada do trabalho humano. Nesse giro, é de sua competência
a investigação, proteção e combate à ocorrência não só da escravidão em si,
mas também de atos de “[...] forced labour, debt bondage, serfdom, children
working in slavery or slavery-like conditions, domestic servitude, sexual slavery, and servile forms of marriage”34.
Segundo a resolução A/HRC/RES/6/14 do CoDH, desde 28 de setembro de 2007, foi criado a
relatoria/procedimento especial para combate a todas as formas de escravidão contemporânea. Entre os anos de 2008 e 2014 o cargo de chefia desta pasta ficou sob a responsabilidade
da Special Rapporteur Gulnara Shahinian.
32
“Os Special Procedures possuem destaque dentro da sistemática de proteção dos direitos
humanos da O.N.U., configurando-se como um grande pilar de atuação da Organização nessa
matéria. Consistem nos trabalhos de grandes experts internacionais – no caso em tela da sul-africana Ms. Urmila Bhoola – que, a partir do mandato dado que lhes é ofertado pelo Conselho, irão aconselhar e advertir o órgão em dois diferentes aspectos: a respeito de relevantes
temas de direitos humanos, caros à agenda internacional, ou então sobre situações específicas
vividas em alguns países, normalmente, nesses casos, sobre a ocorrência de violações maciças
(ou ameaças de violações maciças) a direitos humanos” (PEREIRA, Luciana Diniz Durães Pereira. A Proteção Internacional da Pessoa Humana, A Hospitalidade e os Deslocamentos Forçados
por Mudanças Climáticas e por Desastres Ambientais: o por vir no Direito Internacional dos
Refugiados à Luz do Direito Internacional para a Humanidade. 2017. 375f. Tese (Doutorado).
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade de Direito. Belo Horizonte/MG, p.
82-83). Ressalta-se, ainda, que, até o mês de abril de 2018, apuram-se quarenta e quatro SP
temáticos e doze ligados ao monitoramento de situações em Estados nacionais específicos.
33
OHCHR. Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, s/d. Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/
SRSlaveryIndex.aspx. Acesso em: 16 mar. 2018.
34
Tradução livre: “[...] trabalho forçado, servidão por dívida, servidão, trabalho escravo ou
31
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Observam-se, neste ínterim, as arestas e vastas possibilidades de ligação entre o crime de tráfico de pessoas e a ocorrência de algumas das formas
citadas de escravidão contemporânea, em especial os trabalhos forçados ligados à exploração sexual – de mulheres, em sua maioria – e à exploração do
trabalho infantil. Apesar de tais práticas ilegais poderem ocorrer isoladamente, sem necessário alinhamento ou relação de causalidade direta, esclarecedoras as lições de Waldimeiry Corrêa da Silva sobre o assunto, verbis:
[... ] o conceito de tráfico de pessoas é definido nos termos do Protocolo Adicional à Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo
à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças de 2000 (Protocolo
de Palermo), que em seu artigo 3 define: a) A expressão
“tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano,
ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade
ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha
autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual,
o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas
similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; b) O consentimento dado pela vítima de tráfico
de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração
descrito na alínea a) do presente artigo será considerado
irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios
referidos na alínea a); c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de
uma criança para fins de exploração serão considerados
“tráfico de pessoas” mesmo que não envolvam nenhum
dos meios referidos da alínea a) do presente artigo. Conforme assevera a definição do Protocolo de Palermo o
Tráfico de pessoas possui três elementos constitutivos:
1. A ação que ocorre mediante o movimento (sendo o
consentimento irrelevante); 2. Por meio de coação, engano, ou violência; 3. Com o fim de exploração do trabalho alheio. Já o trabalho forçado é definido internacionalmente mediante o Convênio nº 29 sobre trabalho
forçado ou obrigatório da Organização Internacional do
análogo a escravo de crianças, servidão doméstica, escravidão sexual e formas servis de casamento” (Ibid.).
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Trabalho (OIT), que define o trabalho forçado ou obrigatório como aquele que “[...] designa todo trabalho
ou serviço exigido a um indivíduo sob a ameaça de uma
pena qualquer e, para o qual, o dito indivíduo não tenha
se oferecido voluntariamente.” (OIT, 1932, art. 2.1). [...]
Deste modo, podemos observar que possui dois elementos constitutivos: 1. “trabalho ou serviço exigido a
um indivíduo sob a ameaça de uma pena qualquer”; 2.
“para o qual este indivíduo não se ofereceu voluntariamente.” (grifo acrescido ao original)35.

Frente ao exposto, pode-se afirmar que, para além das ações da ONU
relativas às agendas de combate à escravidão moderna, ao tráfico de seres
humanos e aos trabalhos forçados, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), por sua especialidade de atuação quanto à matéria – haja vista ser seu
objetivo primeiro zelar pela garantia e gozo universais do trabalho humano
enquanto direito fundamental social –, lida com tais problemas de maneira
verticalizada. Consequentemente, em seu seio firmaram-se os documentos
jurídicos internacionais mais específicos e técnicos sobre o assunto, sendo os
principais a Convenção 29 (Forced Labour Convention), de 1930; a Convenção
105 (Abolition of Forced Labour), de 1957; o Protocolo 29 (Protocol to the
Forced Labour Convention), de 2014 e; a Recomendação 203 (Forced Labour
(Supplementary Measures) Recommendation), de 201436.
Por assim ser, a OIT define como trabalho forçado “[...] all work or
service which is exacted from any person under the threat of a penalty and for
which the person has not offered himself or herself voluntarily”37, podendo
ter como vítimas adultos ou crianças, e como perpetradores das ações de
submissão autoridades estatais, pessoas físicas e/ou jurídicas. Apura-se,
pois, que qualquer trabalho que submeta outro ser humano à condições
análogas a de escravo é, na realidade, trabalho que se configura na antítese
do trabalho decente38, do trabalho digno, livre e dignificante. Nesse sentido,
transcreve-se a conceitualização oficial da Organização:

35
SILVA, Waldimeiry Corrêa da. Tráfico de Pessoas e Trabalho Forçado: Uma Sinergia Negativa.
Hendu v. 4, n. 1, p. 84-92, 2014, p. 87-88. Importante consultar, igualmente, a referência SOUZA, Mércia Cardoso de. Tráfico de Pessoas para Trabalho Forçado no Âmbito do MERCOSUL:
Direito e Política para os Direitos Humanos. Tese de Doutorado apresentada à Universidade Fortaleza (UNIFOR), Centro de Ciências Jurídicas; Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional, Fortaleza, 2016.
36
ILO. What is Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking, s/d. Disponível em:
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm. Acesso em:
17 mar. 2018.
37
Tradução livre: “[...] todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção
e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente” (Ibid).
38
ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, 2016, p. 04. Disponível em: https://nacoesunidas.org/
wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf. Acesso em: 17 mar. 2018.
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[...] traditional practices of forced labour, such as vestiges of slavery or slave-like practices, and various forms of
debt bondage, as well as new forms of forced labour that
have emerged in recent decades, such as human trafficking, also called “modern-slavery” to shed light on working and living conditions contrary to human dignity […]39.

Tomando como referência tais definições, a OIT estima, através de dados estatísticos recentes, trazidos em seu último relatório global sobre escravidão moderna –o qual foi divulgado em 2017 –, que em 2016 existiam no
planeta mais de 40 milhões de pessoas nesta condição, sendo 24,9 milhões
em situações de trabalho forçado e 15,4 milhões de pessoas vivenciando casamentos compulsórios, celebrados sem a genuína vontade de um ou ambos
os cônjuges. Ainda, as tristes constatações de que a cada quatro vítimas da
escravidão moderna uma é criança, e de que as mulheres representam 99%
das vítimas de trabalho forçado destinado à exploração sexual40.
Urge salientar, já quase à guisa de concluir a primeira parte deste texto,
que, do ponto de vista criminal, isto é, segundo as normas que compõem o
Direito Penal Internacional (DPI), cujos crimes de lesa humanidade encontram-se tipificados no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (ERTPI) – genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de
agressão41 – a escravidão e a escravidão sexual encontram-se listadas dentre
as condutas típicas a configurar tanto crime contra a humanidade, arts. 7 (1,
c) e (1, g) e 7 (2, c) e (2, f) como crime de guerra, artigos 8 (2, b, xxxii e (2, e,
vi)42.
Ao fim e ao cabo, em que pesem os dispositivos do Direito Internacional
Humanitário (DIH) em convergência e complementaridade ao genérico campo
39
Tradução livre: “[...]Práticas tradicionais de trabalho forçado, como vestígios de escravidão
ou de práticas semelhantes à escravidão, e várias formas de servidão por dívida, bem como
novas formas de trabalho forçado que surgiram nas últimas décadas, como o tráfico de pessoas, também chamado de “escravidão moderna”, visando esclarecer quais são as condições
de trabalho e de vida contrárias à dignidade da pessoa humana [...]” (Ibid).
40
ILO. Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking, s/d. Disponível em: http://www.
ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. Acesso em: 17 mar. 2018.
41
Artigo 5º (1,a) a (1,d) do ERTPI. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm. Acesso em: 17 mar. 2018.
42
Ibid. Ainda, válida a leitura, para a compreensão dos conceitos de escravidão e escravidão sexual à luz do Direito Penal Internacional, dos seguintes artigos, respectivamente: ALAIN, Jean.
The Definition of Slavery in General International Law and the Crime of Enslavement within the
Rome Statute. The Hague: ICC-CPI Guest Lecture Series of the Office of the Prosecutor, 2007.
Disponível em: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/069658BB-FDBD-4EDD-8414-543ECB1FA9DC/0/ICCOTP20070426Allain_en.pdf. Acesso em: 18 mar. 2018; OOSTERVELD, Valerie.
Sexual Slavery and the International Criminal Court: Advancing International Law. Michigan
Journal of International Law, v. 25, n. 3, p. 605-651, 2004. Disponível em: https://repository.
law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=mjil. Acesso em: 18 mar. 2018.
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da proteção internacional da pessoa humana em perspectiva universal43,
iluminam-se os ditames do art. 3º comum às quatro Convenções de Genebra
(CG) de 1949 que, a despeito de não tocarem expressamente na prática da
escravidão como prática proibida em tempos de conflito armado, coíbem
a ocorrência de “tratamentos cruéis, torturas e suplícios [...] e ofensas
à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e
degradantes”44, afastando, assim, da legalidade do jus in bello, a possibilidade
de qualquer tipo de objetivação escravocrata de uma pessoa por outrem.

2. Dimensões Regionais de Proteção e Combate à Escravidão
Moderna
Além do Sistema ONU de proteção dos direitos humanos, três grandes
outros sistemas protetivos existem, sabidamente o Europeu, o Africano e
o Americano (Interamericano). Apesar de, identicamente, se voltarem aos
nobres objetivos de assegurar a dignidade da pessoa humana e garantir a
efetivação de seus respectivos direitos humanos, distinguem-se pelo alcance
limitado que possuem – principalmente quando em comparação à universalidade do Sistema ONU –, isto é, cada qual detém arcabouço normativo e
órgãos administrativos e jurisdicionais vinculados especificamente apenas à
sua respectiva região, à sua exclusiva área de abrangência territorial/geográfica, sendo, portanto, categorizados como regionais.
Nesse sentido, no tocante à reprimenda específica presente no Sistema Europeu em relação à escravidão em todas as suas formas, destaca-se
o art. 4 da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH), de 1950, que,
cabalmente, proíbe a escravidão e o trabalho forçado45. Em dado estatístico
apresentado em recente publicação, a Corte Europeia de Direitos Humanos
(CoEDH), jurisdição deste sistema, ao esmiuçar sua jurisprudência de 1959 a
2017 por tema e por país, constatou a violação deste artigo em apenas oito
casos46, o que vem a indicar um panorama de cumprimento deste direito por
parte dos países europeus signatários da Convenção – chamando-se atenção
43
Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEYTRIGNET, Gérard; RUIZ DE SANTIAGO, Jaime;
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS; COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ
VERMELHA; ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS. As Três Vertentes
da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana: Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos Refugiados. San José; Brasília: ACNUR: CICV: IIDH, 1996.
44
Artigo 3º (1, a) e (1, c). COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA (CICV). Artigo 3º Comum às Quatro Convenções de Genebra, s/d. Disponível em: https://www.icrc.org/pt/document/artigo-3o-comum-quatro-convencoes-de-genebra. Acesso em: 18 mar. 2018.
45
Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. Acesso em: 28
mar. 2018.
46
ECHR. Overview 1959-2017. Violations by Article and by State. Strasbourg: ECHR, mar. 2018,
p. 09-10. Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.
pdf. Acesso em: 28 mar. 2018.
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à inclusão, nesta análise, apesar da ausência de referência expressa no artigo,
de casos ligados à servidão e tráfico de pessoas47.
Também vigente no contexto continental europeu, a Carta de Direitos
Fundamentais da União Europeia (CDFUE), de 2000, que em seu art. 5º proíbe, reiterando as limitações impostas pela CEDH, a escravidão, o trabalho
forçado e o tráfico de pessoas dentre as práticas de seus Estados-membros48.
O Sistema Africano contém, igualmente, regras jurídicas expressas que
afastam do campo da legalidade a escravidão moderna em todas as suas diferentes roupagens. Tais regras estão expressamente salvaguardadas nos art.
5 e 6 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) ou Carta
de Banjul (CB)49, convencionada no âmbito da União Africana (UA), principal organização internacional multilateral daquele continente50. Baseado no
princípio de que todo indivíduo possui o direito de ter sua dignidade reconhecida e respeitada, todas as formas de degradação e exploração humanas
são vedadas pela CB, inclusive a escravidão em si e o tráfico de escravo51.
Como o Sistema Africano é dotado de uma Comissão e uma Corte
especializadas na proteção e promoção dos direitos humanos no continente52,
em caso de descumprimento do disposto nos artigos supracitados por
Estados signatários dos instrumentos que os institucionalizaram, tais órgãos
poderão ser acionados. Destaca-se, ainda, e em especial, a existência, neste
sistema, do Comitê Africano de Especialistas em Direitos e Bem-Estar da
Criança (CAEDBEC)53. O Comitê trabalha amparado não apenas nas previsões
de direitos humanos resguardadas pela CB, mas sobretudo no que dispõe a
Carta Africana de Direitos e Bem Estar da Criança (CADBEC), a qual, em seus
arts. 15, 16, 27 e 29 que, ao versarem sobre trabalho infantil, proteção da
criança contra tortura e maus-tratos em geral, exploração sexual e venda,
tráfico e rapto54, respectivamente, terminam por ofertar às crianças africanas
e/ou sob a jurisdição de Estados deste continente signatários deste tratado55,
ECHR. Guide on Article 4 of the Convention on Human Rights: Prohibition of Slavery and
Forced Labour. Strasbourg: ECHR, 31 dec. 2017. Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf. Acesso em: 28 mar. 2018.
48
Disponível em: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/
consolidated-treaties_en.pdf. Acesso em: 28 mar. 2018.
49
Disponível em: http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf. Acesso
em: 30 mar. 2018.
50
Informações disponíveis em: https://au.int/. Acesso em: 30 mar. 2018.
51
Art. 5 e 6 CB.
52
AU. Judicial and Human Rights Institutions, s/d. Disponível em: https://au.int/en/organs/cj.
Acesso em: 30 mar. 2018.
53
Informações disponíveis em: https://au.int/en/organs/cj. Acesso em: 30 mar. 2018.
54
Disponível em: http://www.achpr.org/instruments/child/. Acesso em: 30 mar. 2018.
55
Até o presente, 41 Estados já assinaram e ratificaram este tratado e 9 já assinaram, porém
ainda estão com a ratificação pendente. Informações disponíveis em: http://www.achpr.org/
instruments/child/. Acesso em: 30 mar. 2018.
47
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proteção magistral contra a escravidão moderna.
Por sua vez, o Sistema Americano (Interamericano), na mesma lógica de
proteção à dignidade e à liberdade humanas dos outros sistemas protetivos,
resguardou em seus dois mais importantes instrumentos normativos os direitos à liberdade e ao trabalho livre: na Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem, art. I e XIV56, e na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (CADH), comumente denominada Pacto de San José da Costa Rica
(PSJCR), art. 5º e 6º57, em que a vedação à escravidão, à servidão e aos trabalhos forçados ou obrigatórios são expressamente consagradas.
Desse modo, os órgãos deste sistema destinados à proteção prática destes direitos, a saber, a Comissão (CIDH) e a Corte Interamericanas de Direitos
Humanos (CIDH), são competentes para, cada qual dentro de suas atribuições e respectivos mandatos, zelarem pelo combate à ocorrência da escravidão moderna nas Américas.
No caso específico da CIDH, a atuação dá-se a partir de três pilares básicos, quais sejam: o sistema de petições individuais e de comunicações interestatais; o monitoramento das situações dos direitos humanos nos Estados-membros, inclusive com a realização de observações e visitas in loco, em
caráter de policiamento e averiguação do cumprimento ou violação destes
direitos; e a realização de medidas de atenção às áreas temáticas prioritárias
da Organização, em busca da salvaguarda e promoção dos direitos humanos
nas Américas58. Dentre tais diferentes espectros de atuação, não há dúvida de
que o mais relevante é a competência da Comissão no tocante ao exame das
comunicações de violações de direitos humanos realizadas por indivíduos,
grupos de indivíduos ou por pessoa jurídica de natureza não governamental
que seja legalmente reconhecida em pelo menos um dos Estados que fazem
parte da Organização dos Estados Americanos (OEA)59. Isso porque o Sistema
Interamericano, diferentemente do Sistema Europeu há pouco mencionado,
ainda não conferiu aos indivíduos o jus standi in judicio, ou seja, em outras
palavras, o direito de ingressar diretamente em juízo. Assim, a Comissão, até
o presente momento, configura-se com um degrau, uma instância anterior à
Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm.
Acesso em: 02 abr. 2018. Interessante ressaltar o vanguardismo da DADH, que foi adotada
em abril de 1948, sendo anterior à própria DUDH, datada de 10 de dezembro do mesmo ano.
57
Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm.
Acesso em: 02 abr. 2018. Foi a CADH tratado a institucionalizar a Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Assim, quando a Convenção entrou em vigência internacional, em 1978
– tendo sida pactuada em 1969, entretanto –, a Corte pode ser estruturada e iniciar seus
trabalhos. O Brasil ratificou a Convenção em 1992, promulgando seu texto internamente por
meio do Decreto 678/92.
58
CIDH. O que é a CIDH?, s/d. Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp.
Acesso em: 02 abr. 2018.
59
Informações disponíveis em: http://www.oas.org/pt/. Acesso em: 02 abr. 2018.
56

110

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

apreciação, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH), órgão
verdadeiramente jurisdicional deste sistema, de violações perpetradas, no
continente, contra indivíduos e/ou grupos de indivíduos.
Diante disso, resta evidente que a CIDH e a CoIDH estão aptas a promover e a exigir dos Estados americanos o respeito à proibição que os impele a
não permitir, em seus respectivos territórios, a ocorrência de qualquer forma
de escravidão moderna e/ou prática de ato conexo. Devem os Estados zelarem, pois, pelo cumprimento dos direitos pactuados tanto na DADH como na
CADH e, caso não o façam, certamente poderão ser responsabilizados internacionalmente.
É nesse exato aspecto que se comentará, a seguir, sobre a atuação do
Estado brasileiro no combate à escravidão contemporânea, bem como quanto às medidas de proteção da liberdade aplicada ao espaço do trabalho de
seus nacionais e demais indivíduos sob sua jurisdição.

2.1 O Brasil e a Proteção e Combate à Escravidão Moderna
A aversão jurídica do Brasil à escravidão, tomando-se em conta o período histórico pós abolição formal da escravatura, isto é, a partir da edição da
Lei Áurea – Lei 3.353/1888 –, tem encontrado respaldo tanto em normativas
internas como, principalmente, em normativas internacionais que serviram
de fundamento à concepção da proteção ofertada na atualidade aos trabalhadores pátrios.
A começar pelo que se lê no próprio texto constitucional de 1988,
que assegura em variados dispositivos a liberdade de todos, bem como diferentes direitos aos trabalhadores relativos ao exercício digno e livre de seus
ofícios, como, a exemplo, o garantido nos art. 1º, III; 3º, I e IV; 5º, III, XIII, XV
e XLVII, (c) e (e); 6º; 7º, IV, IX e XIII a XVII60, tem-se, por si só, a constatação da
inconstitucionalidade da ocorrência de qualquer tipo de prática e/ou trabalho análogo ao de escravo em território nacional.
Em mesmo norte, no sentido da proteção específica a direitos laborais através de institutos que criados para garantir standards mínimos
de proteção ao trabalhador, como jornada, previsões sobre insalubridade,
férias e repouso remunerado, por exemplo, tanto a Consolidação das Leis do
Trabalho, Decreto-Lei 5.452/4361, como a legislação recente que veio a revogá-la e/ou alterá-la em grande parte, Lei 13.467/201762, conhecida como Lei
60
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso
em: 04 abr. 2018.
61
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em:
04 abr. 2018.
62
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm.
Acesso em: 04 abr. 2018.
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da Reforma Trabalhista63, são expressas em tutelar as relações de trabalho a
partir do prisma da liberdade e da condição de ser o trabalhador sujeito autônomo em si mesmo, ou seja, é vedado a priori qualquer interpretação legal
que sequer ventile a possibilidade de existência lícita de relações laborais
forçadas, compulsórias e obrigatórias no país – salvo, como já tratado no tópico 1 deste capítulo, as que forem entendidas pela lei como deveres cívicos,
trabalho em situações de necessidade coletiva ou de pessoas que estejam
cumprindo pena.
Ademais, como já supramencionado, o Estado é comprometido internacionalmente com o combate e a erradicação da escravidão moderna, por
já ter ratificado quase todos os instrumentos protetivos de direitos humanos
existentes, seja no âmbito universal, seja no âmbito regional, e, em especial
e afetas diretamente a esta matéria, as principais Convenções da OIT sobre o
tema, a saber, as de número 29 (Trabalho Forçado ou Obrigatório), 97 (Trabalho do Migrante), 105 (Abolição do Trabalho Forçado), 110 (Condições de Emprego dos Trabalhadores em Fazendas) e 182 (Proibição das Piores Formas
de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação)64 – sendo relevante
observar a natureza minimamente supralegal destes tratados à luz do direito nacional, conforme se apura da jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal (STF), contemporaneamente materializada no julgado RE
635.659/SP, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes65.
Nesse sentido, houve de ser inserido no Código Penal Brasileiro (CPB),
Decreto-Lei 2.848/4066, pela Lei 10.803/ 200367, o tipo penal 149 que versa
sobre a redução à condição análoga à de escravo e, em sua derivação, art.
149-A, do tráfico de pessoas – que pode ser interpretado e aplicado separadamente ou em combinação ao crime de escravidão – criminalizando tais
A despeito da vigência da Reforma, iniciada desde 11 de novembro de 2017, até o aflorar do
mês de abril do corrente ano, 2018, já existem protocoladas no STF vinte e três Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADIs) contrárias à constitucionalidade de vários artigos/temas do
texto, a saber as seguintes: 5735, 5766, 5794, 5806, 5810, 5811, 5813, 5815, 5826, 5829, 5850,
5859, 5865, 5867, 5870, 5885, 5887, 5892, 5900, 5912, 5913 e 5923. Supremo Tribunal Federal (STF). Processos: ADI, ADC, ADO e ADPF, s/d. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/
peticaoInicial/pesquisarPeticaoInicial.asp. Acesso em: 03 abri. 2018.
64
OIT Brasil. Convenções Ratificadas pelo Brasil, s/d. Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm. Acesso em: 06 abr. 2018.
65
Supremo Tribunal Federal (STF). Recurso Extraordinário (RE) n. 635.659/SP (Processo Físico). Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4034145. Acesso em: 03 abr. 2018; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Integração das Convenções e Recomendações da OIT no Brasil e Sua Aplicação sob a Perspectiva do Princípio Pro
Homine. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 43, p. 71-94, 2013.
66
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm.
Acesso em: 04 abr. 2018.
67
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149. Acesso em: 04 abr. 2018.
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condutas. Todavia, a redação do artigo como hoje se lê no CPB não se originou de mera conscientização ou sensibilidade do legislador federal, mas sim
“de compromisso assumido pelo Brasil em acordo firmado junto à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, no caso “José Pereira Ferreira”68, que
fez com que o tipo penal fosse alterado para especificar as condutas que
poderiam caracterizar o trabalho escravo”69, ampliando-o e alargando-o em
relação à antiga previsão.
Na esteira desta ocorrência pejorativa para o país e para sua imagem internacional, além da alteração do tipo penal referido, inúmeras outras
providências foram tomadas pelo Governo brasileiro em prol do combate à
escravidão moderna, como a adoção do 1º e 2º Planos Nacionais para Erradicação do Trabalho Escravo, constante do 1º a criação da Comissão Nacional
de Erradicação do Trabalho Escravo –CONATRAE – e do 2º a Lista Suja do
Trabalho Escravo70.
Entretanto, mesmo apesar de toda a normatividade vigente e de
todo o aparato nacional de coerção e prevenção à ocorrência da escravidão
moderna no Brasil71, dois acontecimentos muito recentes abalaram a confiabilidade do nosso sistema de combate a tais práticas, sendo estes: (i) a
primeira condenação do país por atos de escravidão moderna perpetrados
em seu território, lavrada em 20 de outubro de 2016, pela CIDH, no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde v. Brasil72; e (ii) a edição, pelo Ministério
José Pereira era um adolescente de 17 anos de idade escravizado na Fazenda Espírito Santo,
no Sul do Pará, juntamente com outros sessenta trabalhadores. Em 1989, em tentativa de
fuga, José Pereira foi gravemente ferido, e outro trabalhador rural foi morto. O desinteresse e
ineficácia nas investigações e nos processos referentes aos assassinos e os responsáveis pela
exploração trabalhista levaram a Comissão Pastoral da Terra e o Centro de Justiça e Direito
Internacional – CEJIL –, em 1994, a denunciar o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2003, o Brasil e a Comissão assinaram um acordo, consistente em: 1. Reconhecimento público da responsabilidade; 2. Medidas de reparação financeira à vítima; 3.
Compromisso de julgamento e punição; 4. Medidas de prevenção que abarcam modificações
legislativas, medidas de fiscalização e repressão, além de sensibilização e informação.
69
GOMES, Ana Cláudia Nascimento; GUIMARÃES, Mariana Rezende. Ministério Público do Trabalho e Trabalho Escravo Contemporâneo: Estruturação Institucional para o Enfretamento do
Problema e um Exemplo de Caso Prático de Trabalho Escravo Urbano com “Resgate Social” do
Empregador. In: MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira; SOUZA, Adriana Augusta de Moura; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende (Coords.). Trabalho Escravo Contemporâneo – Desafios
e Perspectivas. São Paulo: LTr, 2018, p. 52-63.
70
Ibid., p. 6.
71
Nos quais se incluem diversos órgãos da República, aqui importante salientar, sobretudo, as
ações: do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério do Trabalho (MTE), dos Auditores do Trabalho (AT), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), da Polícia Federal (PF),
do Ministério da Saúde (MS), do Ministério da Justiça (MJ), da Defensoria Pública (DP) e da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dentre outros.
72
CoIDH. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde v. Brasil. Sentença de 20 out. 2016. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/
68
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do Trabalho (MTE), da Portaria 1.129/2017, que, ao dispor sobre trabalho
forçado, jornada exaustiva e condições análogas a de escravo para fins de
concessão de seguro desemprego ao trabalhador que viesse a ser resgatado
em operações de fiscalização do MTE73, encerrou por violar o ordenamento
jurídico interno de estirpe tanto ordinária como constitucional sobre a matéria, uma vez que o conteúdo material do ato administrativo em questão era,
na verdade, maculado de inconstitucionalidades, configurando-se em hialino
retrocesso ao combate do trabalho escravo no país. Tanto o era que, ao apreciar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 489/
DF74, cujo requerente era o partido político Rede Sustentabilidade, a Ministra
Relatora Rosa Weber concedeu, in totum, liminar contra o ato ministerial rechaçado, o qual nem chegou a ser apreciado no mérito por perda de objeto,
pois a própria pasta ministerial – talvez até por conscientizar-se do erro jurídico que cometera –, no apagar das luzes de 2017, mais precisamente em
29 de dezembro daquele ano, publicou nova portaria sobre mesmo e exato
tema, corrigindo os absurdos do ato anterior75 e retornando, assim, ao status
quo anterior, ao cenário compatível com a proibição da prática da escravidão
no país.

Conclusão
Em defesa da liberdade no mundo do trabalho e da possibilidade de escolha livre dos indivíduos quanto a uma justa mais-valia inexorável ao mundo
capitalista, a palavra de ordem que, conclusivamente, ora se coloca, quando
da reflexão acerca das sete décadas de vigência do art. 4º da DUDH, bem
como sobre os desdobramentos normativos e institucionais de sua existência, é permanência...
Permanência da necessidade da luta pela efetivação, nos planos internacionais universal e regionais de proteção da pessoa humana, dos direitos
que compõem o arcabouço normativo vinculado ao combate, à proteção e
à reparação às vítimas – e às famílias das vítimas – submetidas à escravidão
moderna, com destaque à necessidade de se fazer cumprir/implementar as
decisões dos mecanismos judiciais e administrativos ligados à punição daqueles perpetram tais atos/práticas.
Nesse sentido, destaca-se que a persistência nas ações de erradicação
das práticas análogas à de escravo ainda hoje existentes no cenário internadocs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf. Acesso em: 08 abr. 2018.
73
Disponível em: http://www.lex.com.br/legis_27525737_PORTARIA_N_1129_DE_13_DE_
OUTUBRO_DE_2017.aspx. Acesso em: 30 mai. 2018.
74
Disponível em: http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=489&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Acesso em: 08 abr. 2018.
75
Disponível em: http://www.lexeditora.com.br/legis_27595147_PORTARIA_N_1293_DE_28_
DE_DEZEMBRO_DE_2017.aspx. Acesso em: 30 mai. 2018.
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cional deve vir acompanhada de resistência e irresignação ativas contra o
descaso, a impunidade e as dificuldades enfrentadas pelos Estados, e pelos
órgãos e mecanismos internacionais de controle, inclusive a própria ONU e as
instâncias jurisdicionais existentes, sempre com foco – e esperança – de total
eliminação destas práticas desumanas do planeta.
Parafraseando as célebres palavras proferidas por Martin Luther King Jr.,
em 1963, em seu discurso de comemoração dos cem anos do fim da escravidão nos Estados Unidos da América (EUA), dever-se-á manter sempre vivo o
sonho de ver o mundo liberto das amarras das formas modernas de escravidão, todavia com a certeza de que há ainda um longo caminho a se percorrer,
e de que “[...] não podemos andar sozinho, não podemos retroceder76”.
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THE UNIVERSAL DECLARATION’S STANCE AGAINST CRUELTY
AND ITS AFTERMATH
Eva Rieter1

Introduction
In 2018 the United Nations (UN) Deputy High Commissioner for Human
Rights recalled: “Seventy years ago, there rose an unequivocal promise forged not in prosperity but in horror […] Drafted not by self-congratulations but
in shame – the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was the first
international text prohibiting torture in absolute terms”2.
Article 5 of the UDHR states: “No one shall be subjected to torture or to
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. For nongovernmental organizations (NGOs), journalists and ordinary persons, this stands for the
rule that states must abide by. The moral strength of the norm in the UD is
striking. We have this tiny window of words, a common language to refer to
the principle, translated into more than 350 languages. It has served, and still
serves, as a model for legislation and constitutional provisions and, indeed,
the prohibition in art. 5 is drafted in absolute terms3.
This contribution focuses on the current meaning of art. 5 and in particular the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment (CIDT). What
does this rule mean in practice? This chapter will discuss this from the angle
of a very important function of the UDHR: as an important tool in human rights education. The norm evokes debate among young people about important questions. This chapter discusses some of these questions, to the extent
that they pertain to international law.
One is the question whether the prohibition of CIDT is equally strong
as that of torture and, if not, what are the criteria for a differentiation (para
3). Another question that often comes up involves the obligation of the state to act: what it is expected to do in terms of prevention and what are the
Senior Researcher and Lecturer in Public International Law and Human Rights Law at Radboud University Nijmegen.
2
OHCHR. Access to justice is a form of rehabilitation for torture victims, 13 Apr. 2018. Available
at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RehabilitationForTortureVictims.aspx. Last
visited 14 Apr. 2018.
3
See further on the Universal Declaration e.g. ALFREDSON, G.; EIDE, A., The Universal Declaration of Human Rights: common standard of achievement. The Hague: Martinus Nijhoff,1999;
and for an earlier scholarly discussion see e.g. HANNUM, H., The Status of the Universal Declaration in National and International Law, GA. J. Intl. & Comp. L., v. 25, n. 287, p. 289-397,
1995-96.
1

117

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

criteria for effective investigation of allegations of torture and CIDT (section
4). A third question is whether the state’s obligation to ensure respect for
the prohibition of torture and CIDT requires additional measures on behalf
of vulnerable people (para 5). This question is interlinked with the first question on the criteria for torture and CIDT. Before addressing these questions,
section 2 first discusses the authorities on, and the development and status
of, the rule.

1. Developments, Authorities and Status of the Rule
Subsequent to its adoption in the UNDH, the rule was confirmed, among
others, in art. 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This article equally says that no one shall be subjected to torture or to
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The text of the regional human rights conventions is similar. In addition, there are separate instruments at the regional level specifically devoted to combating torture and
CIDT4 and also at the global level a whole convention is devoted to this rule:
the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment of 10 December (ICAT).
Important authorities explaining the status and meaning of the prohibition are the expert bodies supervising relevant human rights treaties, such
as the UN Human Rights Committee supervising the ICCPR (HRCtee) and the
Committee against Torture (CAT) supervising the ICAT5. The International
See e.g. the activities of the African Commission Special Rapporteur on prisons and prison conditions; and AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS. Commission’s
General Comment 4 on the African Charter on Human and Peoples’ Rights: The Right to Redress for Victims of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment
(Article 5), April/May 2015, adopted 11 May 2017. Available at: http://www.achpr.org/files/
instruments/general-comment-right-to-redress/achpr_general_comment_no._4_english.pdf.
Last visited: 20 jun. 2018; see also the AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES’
RIGHTS. Robben Island Guidelines for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa, 2002, Available at: http://www.achpr.
org/mechanisms/cpta/robben-island-guidelines/. Last visited: 20 jun. 2018; and the Committee for the Prevention of Torture in Africa supervising it; see further the Inter-American
Convention to prevent and Punish Torture and a range of Rapporteurs of the Inter-American
Commission, including on the Rights of Persons Deprived of Liberty.
5
As well as the Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT), the detention facilities visiting committee of experts
established under the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. In addition, CEDAW has contributed to the
thinking about violence against women, e.g. CEDAW. General Recommendation 12 (1989) on
violence against women, 8th session 1989. Available at: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_5831_E.pdf Last visited: 20 Jun.
2018; and the supervisory body to the Children’s Convention has shed light on the specific
additional rights of children. See e.g. CRC. General comment 13 (2011): The right of the child
4
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Court of Justice (ICJ) has referred to “the independent bodies which have
been specifically created […] to monitor the sound application of the treaty
in question”6. Specifically on the HRCtee, the ICJ has pointed out that since it
was created it ‘has built up a considerable body of interpretative case law, in
particular, through its findings in response to the individual communications
which may be submitted to it in respect of States parties to the first Optional
Protocol, and in the form of its General Comments7.
Next to the treaty monitoring bodies, the other group of authorities is
that of the UN Special Rapporteurs. The states in the UN Human Rights Council have established mechanisms to monitor implementation of international
human rights law. States at the UN have made clear that all states are held to
the prohibition of torture and CIDT, not just those that have ratified treaties
that include this prohibition. They maintain a special rapporteur who intervenes in cases, no matter whether a state has ratified specific treaties. This
mandate indicates a rule of customary law and the interpretations by UN
Special Rapporteurs are authoritative because they are UN appointed experts
with a mandate to monitor implementation of specific rules worldwide. Most
important for purposes of this contribution is indeed the mandate of the Special Rapporteur against torture and CIDT.8 The first Special Rapporteur with
this mandate was Peter Kooijmans, starting in 1985. The mandate has been
extended ever since and consecutively the states appointed the following
independent experts: Peter Kooijmans, Nigel Rodley, Theo van Boven, Juan
Méndez and Nils Melzer, the current Rapporteur9. Obviously, within their
mandates, the experts appointed need to interpret and clarify obligations.
Torture may constitute a war crime or crime against humanity. The
prohibition of torture and CIDT was established in treaty law as absolute and
peremptory and scholars and courts list the prohibition of torture as a customary rule with ius cogens status10. The same applies for the prohibition of
to freedom from all forms of violence, CRC/C/GC/13, 2011. Available at: https://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx. Last visited: 20 Jun. 2018; see also COMMITTEE
ON THE ELIMINATION OF THE DISCRIMINATION AGAINST WOMEN; COMMITTEE ON RIGHTS
OF THE CHILD. Joint General Recommendation/General Comment 31 of the CEDAW Committee and 18 of the Committee on the Rights of the Child, on harmful practices, CEDAW/C/
GC/31/CRC/C/GC/18, 2014. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N14/627/78/PDF/N1462778.pdf?OpenElement. Last visited: 20 Jun. 2018.
6
ICJ. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), judgment of 30 Nov 2010. para. 77.
7
Ibid., para. 66.
8
Other obviously relevant mandates include those of the Special Rapporteur on Violence
against Women, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and
fundamental freedoms while countering terrorism and the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence.
9
Thus far, there has not yet been a female rapporteur against torture and CIDT.
10
See e.g. ICJ. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Sen119

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

CIDT, in any case in treaty law. In passing, in its Diallo judgment the ICJ has
also stressed the importance of the prohibition of CIDT. In the context of the
allegations of violations of art. 10 (1) and 7 ICCPR and art. 5 of the African
Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR). It made the following statement: “[t]here is no doubt, moreover, that the prohibition of inhuman and
degrading treatment is among the rules of general international law which
are binding on States in all circumstances, even apart from any treaty commitments”11. This addition indicates that the Court considers that this prohibition is a rule of customary law of a special nature, binding ‘in all circumstances’. It therefore lends support to the argument that the prohibition of CIDT
is a rule of ius cogens12.
Nevertheless, states sometimes argue that a certain conduct is only
CIDT, not torture. This issue is further discussed in the next section.

2. It is not as Serious as that
2.1 Distinguishing Criteria
Is it torture or CIDT? The language of the most important treaty provisions with the prohibition of torture and CIDT is similar to that in art. 5 UDHR.
The interpretation of these notions by the supervisory bodies to the most important treaty provisions on the prohibition of torture and CIDT may provide
insight regarding the meaning of art. 5.
It is only the ICAT that tries to provide a definition, solely for purposes
of that treaty (art. 1). Under art. 1 ICAT torture means severe physical and/
or mental suffering, done intentionally, for a specific purpose, by or with the
acquiescence of a representative of a state13.

egal), judgment of 20 July 2012, para.99. See further, e.g. WEISSBRODT, D.; HEILMANTT, C.
Defining Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment, Law & Ineq. v. 29, p. 343-394,
2011. Available at: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1370&context=faculty_articles. Last visited: 20 jun. 2018.
11
ICJ. Op. cit., para. 87.
12
See also e.g. ILA HUMAN RIGHTS LAW COMMITTEE. Final Report Part I on International Human Rights Law and the International Court of Justice (ICJ). In: KADELBACH, Stefan; RENSMANN, Thilo; RIETER, Eva (Eds.). Judging International Human Rights, Springer, 2018. (slightly
edited version of paras. 19-88 of the interim report of the ILA Committee on International
Human Rights Law, Washington Conference 2014). See further ANDENAS, M. International
Court of Justice, Case concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v Democratic
Republic of the Congo), Judgment of 30 Nov. 2010, Int’l & Comp. L.Q., v. 60, n. 3, p. 810 819,
2011. p. 814.
13
The article also includes: “It does not include pain or suffering arising only from, inherent
in or incidental to lawful sanctions’. Obviously, there is a level of pain or suffering inherent in
being arrested, interrogated, sentenced and punished. For treatment to fall within the scope
of the ban the pain or suffering it causes must exceed that level. It would seem that this is
also what is expressed by the ‘lawful sanctions clause’”. See e.g. RODLEY, N.; POLLARD, M. The
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If we move from ICAT to other treaties and from CAT to other international authorities, it becomes clear that there is no one single criterion that is
predominant in the approaches of all international authorities when they are
faced with a claim of torture, even though other domestic and international
authorities often invoke art. 1 ICAT.
The ICCPR speaks of the prohibition of torture and cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment. The HRCtee, as the committee supervising this treaty, considers that torture and CIDT are so intertwined that it
is artificial to separate them and, in any case, the elevated status in the treaty is obvious for both. Both are non-derogable right14. Indeed, the notions
are fluid. Nevertheless, in domestic policy making and rhetoric the difference
is relevant, with worldwide repercussions.15 Moreover, both the European
Court of Human Rights and the UN Rapporteur against Torture and CIDT have
referred to the ‘special stigma’ attached to the label torture16.
The European Court of Human Rights (ECtHR) discussed the distinction
in the case Ireland v UK (1978). At the time, the UK used a specific combination of 5 methods against terrorism suspects: (i) prolonged wall standing
(spread-eagled, on toes, supported by fingertips, for a period between 6 and
Treatment of Prisoners under International Law, New York: Oxford University Press, 2009. p.
30-31, referring to prison sentences as lawful sanctions and NOWAK, M.; McARTHUR, E. The
United Nations Convention against Torture: A Commentary, Oxford: Oxford University Press,
2008. p. 84, stating that this part of the article is redundant and must simply be ignored. On
ICAT see also BOULESBAA, A. The UN Convention on Torture and the Prospects for Enforcement. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1999.p. 52-59.
14
See: “The Covenant does not .contain any definitions of the concepts covered by Article
7, nor does the Committee consider it necessary to draw up a list of prohibited acts or to
establish sharp distinctions between the different kinds of punishment or treatment; the distinctions depend on the nature, purpose and severity of the treatment applied”. (HUMAN
RIGHTS COMMITTEE. General Comment 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 1992. Available at: https://www.ohchr.org/
EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx. Last visited: 20 Jun. 2018).
15
See e.g., from the Torture Papers: US DEPARTMENT OF JUSTICE. Office of Legal Counsel.
Memorandum for Alberto R. Gonzales Counsel to the President: Standards of Conduct for interrogation under 18 U.S.C. paras. 2340-2340A, 1 August 1 2002. p. 15. Available at: https://
nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.08.01.pdf. Last visited 12 Apr. 2018, arguing that
with art. 16 the ICAT “establishes a category of acts that are not to be committed and that
States must endeavor to prevent, but that states need not criminalize, leaving those acts
without the stigma of criminal penalties”.
16
See e.g. ECtHR Cestaro v Italy, judgment of 7 April 2015, para. 171 and cases referred to
therein, and HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/13/39/Add.5, 5 February 2010.
para. 33. Available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.
HRC.13.39.Add.5_en.pdf. Last visited: 20 Jun. 2018.
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15 hours); (ii) hooding; (iii) exposure to loud noise; (iv) sleep deprivation; (v)
deprivation of sufficient food and drinks. The former European Commission
of Human Rights had found that these five techniques constituted torture.
At that point the Court disagreed. It considered that the methods “did not
occasion suffering of the particular intensity and cruelty implied by the word
torture […]17. It was still a violation of art. 3, but not torture, but CIDT. This
finding was criticized, e.g. because by making the distinction the Court destroyed the unity of the prohibition; moreover, was it really aggravation and
the intensity of the pain that the Court looked at to distinguish, or more the
special purpose of the UK? Finally, the question is what these methods, in
combination, do. They were meant to be efficient and clean but this does not
necessarily make them less sinister. US journalist John Conroy visited these
14 men decades later and his book illustrates the continuing serious impact
of the experience on their lives18.
In Selmouni v. France (1999) the European Court explained that “certain
acts which were classified in the past as “inhuman and degrading treatment”
as opposed to “torture” could be classified differently in future19”. Selmouni was a case initially still dealt with by the former Commission, which found that numerous medically certified traumas on various parts of the body,
consistent with the application of beatings over a period of days, involving
punches, kicks and blows with a truncheon and baseball bat, were proof of
torture. The Court unanimously agreed with this finding. It invoked its doctrine that the Convention is a living instrument. It was in fact in Tyrer v. UK
(1978), from the same year as Ireland v. UK, that it first pointed out that the
Convention is “a living instrument which must be interpreted in the light of
present-day conditions20”. It is clear that 20 years after Ireland v UK the ECtHR
now takes a different, less limited, approach to what constitutes torture21. Interestingly, the US torture papers (2002) that tried to justify certain methods
like waterboarding, by arguing that they were not torture, referred to Ireland
v UK to argue that their methods were not torture but just cruel22. These documents completely ignored Selmouni. This shows how an old judgment by a
regional human rights court from a different region has been used to justify
ECtHR. Ireland v United Kingdom, judgment of 18 January 1978. para.167.
CONROY, J. Unspeakable Acts, Ordinary People. University of California Press 2000.
19
ECtHR Selmouni v. France, judgment of 28 July 1999, para. 101.
20
While within Europe dynamic interpretation has been under attack from some quarters,
in the Copenhagen Declaration (April 2018), the States of the Council of Europe confirmed:
‘The Court provides a safeguard for violations that have not been remedied at national
level and authoritatively interprets the Convention in accordance with relevant norms and
principles of public international law, and, in particular, in the light of the Vienna Convention
on the Law of Treaties, giving appropriate consideration to present day conditions (para. 26).
21
See also ECtHR Cestaro v Italy, judgment of 7 April 2015.
22
See US DEPARTMENT OF JUSTICE. Op. cit.
17
18
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torture, while ignoring the more recent case law by that regional court. The
Inter-American Court has confirmed the evolutive approach taken by the European Court in Selmouni, also with regard to the prohibition of torture and
CIDT23.
In its case law interpreting art. 3 ECHR the ECtHR uses the criterion: aggravated or severe. Art. 1 ICAT also uses the criterion severe. In addition, art.
1 ICAT refers to a specific purpose (together with a range of other criteria)24.
The Special Rapporteur explained that the specific purposes mentioned in
art. 1 ICAT are indicative and not exhaustive and are “linked to the work of
law enforcement authorities and similar State agents25”. The European Court
sometimes stresses the severity or aggravation and at other times the purpose, and sometimes both combined26. The HRCtee, as noted, stresses the
fluidity of the concepts, but has also stated that the distinctions “depend on
the nature, purpose and severity of the treatment applied27”.
In addition to the criteria of severity, intent and purpose, UN Special Rapporteur against Torture Manfred Nowak has stressed the powerlessness of
the victim, once a person is ‘under the total control of another person”.28. According to him the ‘decisive criteria for distinguishing torture from CIDT may
best be understood to be the purpose of the conduct and the powerlessness
of the victim, rather than the intensity of the pain or suffering inflicted.29”.
Also for CIDT, “from the moment the person concerned is under the de facto
control of the police officer (e.g. hors de combat, otherwise unable to resist
or flee a premises, is arrested and handcuffed, detained in a police van or cell,
etc.), the proportionality test ceases to be applicable and the use of physical
or mental coercion is no longer permitted30”. Similar violence used in order to
IACtHR Cantoral Benavides case, Judgment of 18 August 2000, para. 99.
For a discussion of the criterion intent, in relation to the ‘prohibited purpose’, see HATHAWAY, O.; NOWLAN, A.; SPIEGEL, J. Tortured Reasoning: The Intent to Torture Under International and Domestic Law, VJIL, v. 50, p. 491-837, 2012., specifically in the context of US law,
but also referring to the practice of international criminal tribunals and listing CAT case law.
25
HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/13/39/Add.5, 5. Feb. 2010. Available
at:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_
en.pdf. Last visited 20 jun. 2018. para. 35.
26
See e.g. ECtHR. Cestaro v Italy, judgment of 7 Apr. 2015. paras. 171-174 for a general description by the Court of its case law, and paras. 177-179 for the application on the case.
27
See HUMAN RIGHTS COMMITTEE. General Comment 20. Op. cit.
28
ECOSOC. Commission on Human Rights. Civil and Political Rights, Including the Questions of
Torture and Detention. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. Report of
the Special Rapporteur on the question of torture, Manfred Nowak, E/CN.4/2006/6, 23 Dec.
2005. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/09/PDF/
G0516809.pdf?OpenElement. Last visited: 20 jun. 2018.para. 39.
29
Ibid.
30
Ibid., para. 40.
23
24

123

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

bring a person under control, in order to arrest him, may or may not constitute inhuman treatment. At that stage, some proportionality test is still applied.
Was it necessary? If the person is already under the control and powerless,
the violence surely was not necessary. In my view, this seems credible, and
it is clear that these factors do play a role for adjudicators, in addition to the
level of severity.

2.2 Mental torture and CIDT
The ECtHR has found inhuman treatment in violation of art. 3 ECHR for
a physical act, but not on the bodies of the claimants, but by way of the
destruction of their homes and property in the particular circumstances, in a
case that was subsequently invoked by the African Commission31.
Both torture and CIDT can also be done through psychological methods32. The African Commission has referred to it as “the intentional and
systematic infliction of pain or suffering in order to punish, intimidate or gather information”33. Art. 1 ICAT explicitly refers to mental torture, and the
supervisory bodies to other treaties have confirmed this for their systems
as well. According to the circumstances of each particular case, some acts
of aggression (e.g. through threats) inflicted on a person may be classified
as mental torture, particularly acts that have been prepared and carried out
deliberately against the victim to “eliminate his mental resistance and force him to accuse himself of or confess to certain criminal conducts, or to
subject him to other punishments, in addition to the deprivation of freedom
itself’34”. In the case of Maritza Urrutia the Inter-American Court found that
she was threatened with physical torture and that she or members of her
family would be killed if she did not collaborate. On numerous occasions,
she was warned that she would never see her son again. They showed her
some letters that she had written to her son’s father, photographs of her son,
her mother and other members of her family, her home and her car, as well
as other photographs of guerrilla fighters who had been tortured and killed
in combat, telling her that her family would find her “in the same way35”.
The Court observed that “the threat or real danger of subjecting a person to
physical harm produces, under determined circumstances, such a degree of
moral anguish that it may be considered “psychological torture”36. The Court
ECtHR Selçuk and Asker v. Turkey, judgment of 24 Apr. 1998. paras. 27-30; AComHPR Centre
for Housing Rights and Evictions v The Sudan, May 2009. paras. 161-162. See also section 5.2
on discrimination.
32
See e.g. AComHPR Centre for Housing Rights v The Sudan, May 2009. para. 158
33
Ibid., para. 156.
34
IACtHR Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment of 27 November 2003. para. 93.
35
Ibid., para. 85.
36
Ibid., para. 92.
31
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found that it had been proven that Maritza Urrutia was subjected to acts of
mental violence. She had been “exposed intentionally to a context of intense
suffering and anguish, according to a practice that prevailed in Guatemala at
that time”. It also considered that “the acts alleged in this case were prepared
and inflicted deliberately to obliterate the victim’s personality and demoralize her”. It concluded that this constituted a form of mental torture37.
In an early case against Uruguay the HRCtee had already confirmed that
next to the physical torture the petitioner was submitted to, he had also been
submitted to mental torture, through the mock amputation of his hands38.
The choice of method in this case is noteworthy as it concerned a concert
pianist39.

2.3. Does it matter?
The distinction between torture and CIDT matters not only for the special stigma but also in the context of making litigation choices about non-refoulement. ICAT distinguishes in some respects between torture and CIDT,
and its Committee does not consider that the prohibition of refoulement is
triggered in the face of a real risk of CIDT because art. 3 ICAT on non-refoulement refers only to torture. This is different for ICCPR, ECHR and ACHR where
refoulement is forbidden not just in the face of a real risk of torture but also
of cruel, inhuman or degrading treatment.
It must be stressed, however, that while CAT makes this distinction in
the context of refoulement, it has clarified that the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment is non-derogable also in ICAT. the obligations in
art. 16 (prohibiting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)
“must be observed in all circumstances”. It can never be postponed40.
Ibid., para. 94.
HRCtee Miguel Angel Estrella v. Uruguay, 29 Mar. 1983, 74/1980. para. 8.3. See also e.g.
HRCtee Victor Domukovsky, Zaza Tsiklauri, PetreGelbakhiani and Irakli Dokvadze v. Georgia,
623, 624, 626 & 627/1995, 6 Ap. 1998; and IACtHR Cantoral Benavides, Judgment of 18 Aug.
2000, paras. 100-102. See also AComHPR, Malawi African Association et al. v. Mauritania, n.
54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97, 196/97, 210/98, decision at 27th Ordinary Session, 2000.
39
Ibid., para. 1.1. See also MIGUEL ANGÈL ESTRELLA RECEBIÓ LA DISTINCIÓN DEL HONOR
DEL SENADO. Telam, Buenos Aires, 11 Mar. 2013. Available at: http://www.telam.com.ar/notas/201303/10048-miguel-ngel-estrella-recibio-la-distincion-de-honor-del-senado.html. Last
visited: 20 jun. 2018.
40
“The obligation to prevent torture in article 2 is wide-ranging. The obligations to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (hereinafter “ill-treatment”) under article 16, paragraph 1, are indivisible, interdependent and interrelated. The
obligation to prevent ill-treatment in practice overlaps with and is largely congruent with the
obligation to prevent torture. Article 16, identifying the means of prevention of ill-treatment,
emphasizes “in particular” the measures outlined in articles 10 to 13, but does not limit effective prevention to these articles, as the Committee has explained, for example, with respect
37
38
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This brings us to the status of these prohibitions. In treaty law neither
the prohibition of torture nor the prohibition of CIDT may be postponed in
times of emergency. In other words, they are non-derogable41. The dividing
line between torture and CIDT is fluid and in the treaties, both are non-derogable as such. The prohibition applies also in times of emergency, and is absolute, also against suspected terrorists. Balancing against societal interest,
or using a different evidentiary standard for claims by suspected terrorists of
having been tortured or subjected to CIDT, or being at risk of such treatment,
is not allowed.42In that light the rule against CIDT may also have developed
into a rule of customary law of special standing. Indeed, this is what the ICJ
seems to imply in Diallo43. Current Special Rapporteur against Torture Milzer
has also referred to: “[t]he absolute and non-derogable prohibition of torture
and ill-treatment has been codified in a wide range of universal and regional instruments and, today, is recognized as part of customary international
law”44.
In brief, the distinction does not matter as both torture and CIDT,
when attributed to a state, result in state responsibility and in fact both are
violations of a specific nature involving rights that are absolute and that
may not be postponed in times of emergency. This applies on the basis of
treaty law as well as customary law. At the same time the difference does
matter, for the special stigma attached to torture. The various official experts
have referred to different distinguishing criteria, sometimes used together,
sometimes interchangeably. Context matters and treatment that is not
to compensation in article 14. In practice, the definitional threshold between ill-treatment
and torture is often not clear. Experience demonstrates that the conditions that give rise to
ill-treatment frequently facilitate torture and therefore the measures required to prevent
torture must be applied to prevent ill-treatment. Accordingly, the Committee has considered
the prohibition of ill-treatment to be likewise non-derogable under the Convention and its
prevention to be an effective and non-derogable measure” (CAT. Convention Against Torture
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment General Comment 2: Implementation of article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 Jan. 2008. para. 3). This approach was
supported by the UN Special Rapporteur Juan Mendez (HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of
the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Mission to Mexico, A/HRC/28/68/Add.3, 29 Dez. 2014. para. 41).
41
As to customary law, the UN Special Rapporteur works on both issues and has a mandate
that includes all states, also those which have not ratified a treaty that includes these prohibitions.
42
ECtHR. Saadi v Italy (GC), judgment of 28 Feb. 2008. paras. 127 and 139-140.
43
ICJ. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), judgment of 30 Nov. 2010. para. 87. See further in section 2 above.
44
HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/37/50, 26 Feb. 2018. para. 11. He did
not refer to the notion ius cogens, but stating that in customary law both torture and CIDT
are absolute and non-derogable comes down to arguing the ius cogens status of CIDT as well.
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physical may nevertheless constitute CIDT or mental torture.
Another argument that States often bring up is that they only need to
abstain from actively torturing someone, and that there are no obligations to
act to prevent torture. Or they argue that if they do have to act to investigate
torture and CIDT, their responsibility is triggered only once a victim has made
a formal complaint, or that it suffices to say that an investigation has taken
place, or that, because of a lack of economic resources, nothing can be done
about detention conditions. The next section addresses these arguments.

3. We didn’t do anything
3.1 Well we didn’t do anything!
This is often exactly the problem: the State did not do anything while
it should have. It can be held responsible for a failure to act appropriately45.
It must act to ensure the prohibition of torture and CIDT by showing due
diligence in taking action to prevent acts by third parties46. A case in point is
Dzemajl decided by the Committee against Torture, where the police did not
take any appropriate steps in order to protect the complainants against racially motivated attacks by third parties, while they had been informed of the
immediate risk they were facing. The Committee found that this amounted to
acquiescence in the sense of article 16 ICAT47.

3.2 You did not ask us to investigate
States have also argued that they could only investigate upon a complaint. Yet the rule is that they should conduct an investigation ex officio, also
when the victim does not file an official complaint48. In the Inter-American
Convention against torture this is explicitly stated49. but in fact, this is considered the rule in all systems. The CAT, for instance, has pointed out that
states are obliged “to proceed to an investigation ex officio, wherever there
are reasonable grounds to believe that acts of torture or ill-treatment have
been committed and whatever the origin of the suspicion”50. The ECtHR has
stressed that
once the situation has been brought to their attention,
the national authorities cannot rely on the victim’s
See e.g. AComHPR. Centre for Housing Rights and Evictions v The Sudan, May 2009. paras.
147-148.
46
Ibid., para. 148.
47
CAT. Dzemajl et al. v Yugoslavia, 21 Nov. 2002. para. 9.2.
48
See e.g. IACtHR. Maritza Urrutia v Guatemala, Judgment of 27 Nov. 2003. para. 128.
49
See art. 8: “if there is an accusation or well-grounded reason to believe”.
50
CAT. Blanco Abad v. Spain, 59/96, 14 May 1998. para. 8.2.
45
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attitude for their failure to take adequate measures
which could prevent the likelihood of an aggressor
carrying out his threats against the physical integrity of
the victim51.

It has said that the legislative framework should enable the prosecuting
authorities to pursue criminal investigations despite the withdrawal of complaints by the victim when the violence committed is sufficiently serious to
warrant prosecution and there is a constant threat to the victim’s physical
integrity52.

3.3 We looked into it
Arguments by the State that it investigated do not stand either, if the
State cannot show that its investigation met the criteria for effectiveness.
The obligation to effectively investigate means that some form of effective
official investigation is required. This is based on the obligation to ensure the
prohibition of torture and CIDT, and similarly the right to life, together with
the State’s general duty to ensure the rights in the treaty (or under Article 1
ECHR, secure these rights) to everyone within [its] jurisdiction. The investigation must, among others, be “thorough, impartial and careful”53. The UN Human Rights Committee has explained this as “thorough and effective and not
merely formal or cursory”54. The authorities must take reasonable steps to
secure the evidence concerning the incident, including eyewitness testimony,
and forensic evidence55. Where appropriate, an autopsy is also required, providing a complete and accurate record of injury and an objective analysis of
clinical findings, including the cause of death56. The persons responsible for,
and carrying out, the investigation must be independent from the persons
implicated in the events57. Indeed, investigators must be entirely independent and have the necessary resources58. An effective investigation should
also start promptly and then proceed with reasonable expedition59.An investigation can only be effective if it is “capable of leading to the identification
and punishment of those responsible”. This is an obligation of means, not of
51
ECtHR. Opuz v. Turkey, 9 June 2009. paras. 153, 167–168 (also referring to Osman v. the
United Kingdom, 28 Oct. 1998. para. 116).
52
Ibid., para. 168.
53
ECtHR. Isayev and Others v Russia, 21 Jun. 2011, para. 136.
54
HUMAN RIGHTS COMMITTEE. General Comment n. 31, 29 Mar. 2004. para 15.
55
ECtHR Isayev and Others v Russia. Op. cit., para. 136.
56
Ibid., para. 138.
57
Ibid.
58
AComHPR. Center for Housing Rights and Evictions v Sudan, May 2009, para.150.
59
OHCHR. Human Rights Committee. Op. cit., para. 15.
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result60. The IACtHR has pointed out that investigations of human rights violations should be carried out diligently. This means that the State must use all
legal means that are available and oriented toward determining the truth61. It
refers to the duty to immediately adopt the necessary measures to effectively conduct and complete the investigations, within reasonable time62. It has
specified that this must be done in regular courts63. An effective investigation
also requires that the findings are made public64.

3.4 We cannot afford it
Finally, the State cannot hide behind a lack of economic resources. Just
like the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Article
10 ICCPR sets some very basic minimum standards that fall below, for instance, those of the Committee to the European Convention against Torture65.
These minimum standards must be safeguarded “regardless of a State party’s
level of development”66. This means that lack of resources is no excuse. The
HRCtee determined this in a case against Cameroon, in which it also referred
to the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: “[i]t should
be noted that these are minimum requirements which the Committee considers should always be observed, even if economic or budgetary conditions
may make compliance with these obligations difficult”67.
ECtHR Isayev and Others v Russia. Op. cit., para. 138.
See e.g. IACtHR. García-Prieto et al. v. El Salvador, 20 Nov.2007. para.101.
62
See e.g. IACtHR La Cantuta v Peru, judgment of 29 Nov. 2006. operative para. 9; see also the
HUMAN RIGHTS COMMITTEE. Gen Comment 31. Op. cit, para. 15 (start promptly and then
proceed with reasonable expedition).
63
See e.g. IACtHR Order Monitoring compliance with judgment in the Case of La Cantuta v
Peru, 20 November 2009, para. 7.
64
See e.g. AComHPR Centre for Housing Rights and Evictions v. the Sudan, May 2009, para. 150.
See also e.g. IACtHR Rosendo Cantu (The obligation of the State to disclose the results of investigations and prosecutions), Judgment of 31 August 2010, operative paragraph 15 and ECtHR
Isayev (sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results), para. 140. When
it concerned the death of a person, the family of the victim must be involved in the procedure
to the extent necessary to safeguard his or her legitimate interests, para. 140.
65
On the European Convention against Torture and the guidelines developed by the CPT, its
committee visiting detention facilities, see e.g. the information on the website of the Council
of Europe: coe.int.
66
HRCtee Albert Womah Mukong v. Cameroon, 8 Jul. 1992, CCPR/C/51/D/458/1992, 10 August
1994. para. 9.3.
67
Ibid., para. 9.3 (It specified certain rules such as minimum floor space and cubic content of
air for each prisoner; adequate sanitation clothing that is not humiliating; a separate bed and
food of adequate nutritional value to maintain health and strength). See also e.g. the African
Commission which has determined that denying medical attention ‘under health-threatening
conditions’ and denying ‘access to the outside world’ showed a lack of respect for the ‘dignity
inherent in a human being’ and for the ‘recognition of his legal status’. Such denial did not
respect principles 1 and 6 of the UN Body of Principles for the Protection of all Persons under
60
61
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4. The role of vulnerability
4.1. Vulnerable agents
The State’s obligation to ensure respect for the prohibition of torture
and CIDT requires additional measures on behalf of people in a particular
situation of vulnerability. The question then arises when this criterion of vulnerability applies and what is its impact. This section touches on some aspects. One is the crucial distinction between vulnerable and weak. Focusing
on vulnerability is important in order to achieve actual equality. At the same
time, there is the risk of paternalism68. Vulnerable people and groups are not
weak agents, but agents prone to be targeted for violations. This can be the
case for different reasons. Often, they are strong people69 who are vulnerable
because they are ‘on the spot’ and in a situation of defenselessness. They
are on the spot because they are targeted, e.g. as human rights defenders;
or because are outweighed by the powers that be, e.g. LGBTs, people who
are detained, displaced or fleeing70; or vulnerable because of a physical or
psychological condition (e.g. trauma, or blindness, etc.) that can easily be
exploited by perpetrators when choosing forms of ill-treatment. True universality presumes that people in a particularly vulnerable position are not
hindered in expressing their take on the situation they are in and in seeking
the remedies they need. The UDHR, as a living document envisaging human
any form of detention or imprisonment. Thus, it also constituted a breach of Art. 5 ACHR,
AComHPR Huri-Laws v. Nigeria, 2000, 225/98, session of 23 Oct. to 6th Nov. 2000. para. 41.
68
See e.g. the discussion by PERONI, L.; TIMMER, A. Vulnerable Groups: the Promise of an
Emergent Concept in European Human Rights Convention Law, International Journal of Constitutional Law, v. 11, p. 1056-1085, 2013. p. 1056-1085, which specifically discussed the case
law of the European Court of Human Rights.
69
An example is Linda Loaiza, an exceptionally strong woman who had been kidnapped and
tortured, escaped and had to spend a year in hospital for reconstructive surgery, went through
15 years of attempting to obtain justice and tackle impunity, and meanwhile became a lawyer;
now her case will be one of the last against Venezuela before the Inter-American Court (as
it was brought before Venezuela withdrew its recognition of the Court’s competence); see:
OAS. IACHR Takes Case involving Venezuela to the Inter-American Court, 17 Nov. 2016. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2016/168.asp. Last visited: 3
Apr. 2018) and CEJIL. Linda Loaiza López Soto, First Venezuelan case on torture and impunity
against women, s/d. Available at: https://cejil.org/en/linda-loaiza-lopez-soto. Last visited: 3
Apr. 2018). The public hearing before the Court was in February 2018: http://www.corteidh.
or.cr/docs/tramite/lopez_soto.pdf (last visited 3 April 2018).
70
See e.g. COMMITTEE ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND
MEMBERS OF THEIR FAMILIES; COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD. Joint General Comment 3 of the CMW and 22 of the CRC in the context of International Migration: General principles and Joint General Comment. 4 of the CMW, CRC/C/GC/22 and 23 of the CRC in the context
of International Migration: States parties’ obligations in particular with respect to countries of
transit and destination, CRC/C/GC/23, both of 16 Nov. 2017.
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rights for all, envisions such an inclusive situation. This applies also to art. 5.
While each person is vulnerable to torture and ill-treatment simply by his or
her ability to experience physical and emotional pain, some people are more
at risk of this treatment. One obvious example is because they are detained
in one way or other and those in power identify them as them. They may
be people from marginalized groups, they may be human rights defenders,
people on the move or suspected terrorists. Then, of course, as Orwell already showed, each person has specific vulnerabilities, which are sought out
by the perpetrators of torture and ill-treatment. An early example is that of
the mock amputations of the petitioner’s hands with an electric saw, which
seems an obvious example of mental torture71.
Thus, certain treatment may constitute ill-treatment or not, or even torture, depending on the context, which includes vulnerable situations (being
in transit) ’, being detained, being a person about whom the captors have
sensitive information, such as the location of family members). In addition,
mental treatment makes use of the fact that all people depend on others,
have an imagination and are susceptible to credible threats. Finally, each
person has specific vulnerabilities. Poignant fact was that, in the case of the
mock amputations of the hands the petitioner was a concert pianist72.

4.2 Discrimination
The issue of vulnerability has also come up in the context of discrimination, structural inequality and power imbalance. This reference to vulnerability is only useful if it does not perpetuate these. Access to justice for the
persons concerned is a key factor.
In Dzemajl v Yugoslavia the Committee against torture considered that
the burning and destruction of the houses of the Roma constituted CIDT in
the circumstance’. It then stated that the nature of the acts “is further aggravated by the fact that some of the complainants were still hidden in the
settlement when the houses were burnt, the particular vulnerability of the
alleged victims and the fact that the acts were committed with a significant
level of racial motivation”’73. It seems that the circumstances were the latter
two aspects. Equally, in Moldovan and others v. Romania (2005) the ECtHR
found that discrimination based on race could “of itself amount to degrading
treatment within the meaning of Article 3 of the Convention”74.
HRCtee Miguel Angel Estrella v. Uruguay. Op. cit., para.10.
Ibid., paras.1.1 and 1.6 under c. As part of the threats, references were made to a wellknown guitarist who was found dead with his hands completely smashed. See also earlier in
this chapter (3.2 Mental torture and CIDT), which also referred to the Estrella case.
73
CAT. Hajrizi Dzemajl v Yugoslavia, CAT/C/29/D/161/200, 2 December 2002. para. 9.2.
74
ECtHR Moldovan and others v. Romania, Judgment (n. 2) of 12 Jul. 2005 (former second
section). paras. 111 and 113.
71
72
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The African Commission, in the Darfur case, has noted that torture “is a
tool for discriminatory treatment” and that its purpose is “to control populations by destroying individuals, their leaders and frightening entire communities”75.

4.3 Children
Each person depends on others, and therefore is vulnerable. Yet children
are still in the process towards adulthood and, in this process, they depend
specifically on adults. Moreover, next to certain omissions towards them, certain actions committed against them may also have a more devastating impact exactly because of their developmental stage, and because of their particular situation of dependency on adults. Therefore, the state’s obligation
to ensure the prohibition of torture and ill-treatment of children may be at
stake also in situations that would not yet constitute torture or ill-treatment
when perpetrated against adults. Moreover, the state has obligations to ensure children can speak and act for themselves without fear of ill-treatment.
The Special Rapporteur against Torture has noted that because of the
impact of certain treatment76 “[t]he threshold at which treatment or punishment may be classified as torture or ill-treatment is therefore lower in the
case of children, and in particular in the case of children deprived of their
AComHPR. Centre on Housing Rights and Evictions v. Sudan, May 2009. para. 156. This was
a very extreme case involving deaths and attacks including rape, during raids by the military
forces and Janjawid militia, against the civilian population in Darfur, resulting in massive internal displacement. The Commission found that, next to violations of other rights, “[t])he totality
of the aforesaid violations amount to both psychological and physical torture, degrading and
inhuman treatment, involving intimidation, coercion and violence”. para. 157. In this case the
African Commission also referred to the CAT. Dzemajl case (referring to it as the Hijrizi case).
paras. 159-160.
76
“Children experience pain and suffering differently to adults owing to their physical and
emotional development and their specific needs. In children, ill-treatment may cause even
greater or irreversible damage than for adults. Moreover, healthy development can be derailed by excessive or prolonged activation of stress response systems in the body, with damaging long-term effects on learning, behaviour and health. A number of studies have shown
that, regardless of the conditions in which children are held, detention has a profound and
negative impact on child health and development. Even very short periods of detention can
undermine the child’s psychological and physical well-being and compromise cognitive development. Children held in detention are at risk of post-traumatic stress disorder, and may
exhibit such symptoms as insomnia, nightmares and bed-wetting. Feelings of hopelessness
and frustration can be manifested in acts of violence against themselves or others. Reports
on the effect of detention on children have found higher rates of suicide, suicide attempts
and self-harm, mental disorder and developmental problems, including severe attachment
disorder” (HUMAN RIGHTS COUNCIL, Report of the Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68, 5 Mar.
2015). Para. 33.
75
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liberty”77. Moreover, children are at “heightened risk of violence, abuse and
acts of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”78.
The Convention on the Rights of the Child prohibits torture in Article
37 (a): No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment79. The general principles underlying the
Children’s Convention are the right to development, non-discrimination, best
interests, right to be heard and to participation. All of these are also relevant in the context of art. 37 (a). The Committee supervising this treaty has
confirmed the importance of implementing these principles not just during
childhood, but also during adolescence, taking into account growing capacities and different vulnerabilities, and the fact that adolescents are important
agents of change in society80. At the same time, adolescents are at particular
Ibid.
Ibid., para. 16. See also e.g. UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Standard Minimum Rules
for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), A /40/33, 29 Nov. 1985. Available at: http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm. Last visited 20 Jun. 2018;
ECOSOC. Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997/30, 21 Jul.
1997. Available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx. Last visited: 20 Jun. 2018; UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Guidelines for the
Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), A/45/112, 14 Dec. 1990. Available
at: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm. Last visited: 20 Jun. 2018 as well
as UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived
of their Liberty (the ‘Havana rules’), A/45/113, also of 14 Dece. 1990. Available at: http://
www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm. Last visited: 20 jun. 2018; and see the COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment no 10, Children’s Rights in Juvenile
Justice, CRC/C/CG/10, 25 Apr. 2007. The 2006 UN Study on Violence against Children by Independent Expert for the Secretary-General, Paulo Sergio Pinheiro analyses “violence against
children in five settings: the home and family; schools and educational settings; care and justice institutions; the work-place; and the community” (UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY.
Report of the independent expert for the United Nations study on violence against children,
A/61/299, 29 Aug. 2006. Available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx. Last visited: 20 Jun. 2018. . The importance attached to the
special position of children is also evident from UN appointments such as Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, the Special Representative of the
Secretary-General for Children and Armed Conflict and the Special Rapporteur of the Human
Rights Council on the sale of children, child prostitution and child pornography. The UN has
appointed former Special Rapporteur on Torture Manfred Nowak as Independent Expert of
the Global Study on Children Deprived of Liberty, see e.g. UNITED NATIONS. Press Release.
Secretary-General Welcomes Selection of Manfred Nowak to Lead New Global Study on Situation of Children in Detention, 25 Oct. 2016, SG/2234. Available at: https://www.un.org/press/
en/2016/sg2234.doc.htm. Last visited: 20 Jun. 2018.
79
See, among others, COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD. The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19;
28, para. 2; and 37, inter alia), General Comment 8, CRC/C/GC/8 of 21 Aug.2006.
80
COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD., General Comment 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, CRC/C/GC/20, 6 Dec. 2016. para. 2. As
the Committee puts it: “individual children reach maturity at different ages. Puberty occurs
77
78
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risk of ill-treatment by state agents because of the juvenile justice systems in
many states and the high detention incidence81. This indicates that not just
children, but also juveniles claiming to be the victim of torture and CIDT have
specific vulnerabilities and manners of participation and should be able to
take part in decision-making about themselves and the world.

Conclusion
The prohibition of torture and CIDT evokes debate, not just among legal
scholars, but also in general, among young people, (international) lawyers or
not. One issue touched upon in this contribution was the excuses by States.
States ignore their positive obligations and just focus on the obligation to
refrain from acting. Or they try to argue that they did not have to investigate
torture or CIDT because there was no formal complaint, ignoring that it is a
rule of international law that states have to investigate ex officio. The contribution harvested from the case law, developed by the treaty supervisory
bodies, a range of criteria for what constitutes effective investigation by the
state. It also dealt with another excuse by states: that they have insufficient
resources to meet their obligations.
Apart from the excuses of states for a failure to act upon claims of torture
and CIDT, an ongoing issue of debate is about the difference between torture
and CIDT. While both are equally non-derogable, in practice a ‘special stigma’
is attached to the label torture. A range of criteria has been mentioned: the
level of intensity of the treatment, the fact that the treatment was intentional,
the fact that it had a specific purpose, and the powerlessness of the victim. We
have seen that treatment that does not involve physical acts may nevertheless
constitute CIDT or even mental torture. Here the context, and therefore the
specific vulnerability of the victim plays a role. The vulnerability of minors, for
instance, also factors in when finding a violation. What is crucial here is that
in addressing the violation, it is the victim who speaks and it is the victim who
indicates how the violation must be addressed. This also applies to children
and juveniles. It is their access to justice that is at stake82 and it is their take on
at different ages for boys and girls, and different brain functions mature at different times.
The process of transitioning from childhood to adulthood is influenced by context and environment, as reflected in the wide variation in cultural expectations of adolescents in national
legislations [...]” (Ibid., para. 5).
81
The UN has appointed former Special Rapporteur on Torture Manfred Nowak as Independent Expert of the Global Study on Children Deprived of Liberty, see e.g. Press Release ‘Secretary-General Welcomes Selection of Manfred Nowak to Lead New Global Study on Situation of
Children in Detention’, 25 October 2016, SG/2234. (UN. Press Release. Op. cit.).
82
See also the OHCHR. Access to justice is a form of rehabilitation for torture victims, 13 Apr.
2018. Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RehabilitationForTortureVictims.aspx. Last visited: 15 Apr. 2018.
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their own needs, that is leading when determining measures of reparation.
Moreover, for the general measures that are required to address systemic
issues, the ‘vulnerable’ groups to which the victims belong must be able to
participate in the discussion about rights, responsibilities and guarantees of
non-repetition. This brings us back to human rights education.
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MOBILIZAÇÕES COLETIVAS CONTEMPORÂNEAS, AÇÕES
AFIRMATIVAS E “VULNERABILIDADES”: UMA RELEITURA DA
IGUALDADE POR OCASIÃO DOS 70 ANOS DA DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Geziela Iensue1

Introdução
Os direitos humanos constituem fruto de um lento e importante processo de desenvolvimento e amadurecimento das ideias e das instituições
político-jurídicas. Com sua constante expansão e com advento de suas novas
dimensões do reconhecimento e da redistribuição, tais direitos ganharam
significação sucessivamente renovada.
Os conflitos2, as tensões e os antagonismos em tempos de capitalismo
1 Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Ciências Sociais
Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Professora Adjunta do Curso de
Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Coordenadora do Projeto de
Pesquisa “Migração, Direitos Humanos e Cooperação Jurídica Internacional” (CNPq/Fundect).
Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos, Democracia e Jurisdição Internacional” (CNPq/UFMS). Membra associada da Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI). Membra associada da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional (SLADI).
2
Santos evidencia que o “conflito não estaria mais associado à infraestrutura social, notadamente, ao trabalho, estando em toda parte e alcançando, inclusive, uma dimensão simbólica (...). Ao identificar novas formas de opressão que extravasam as relações de produção e
nem sequer são específicas delas, como sejam a guerra, a poluição, o machismo, o racismo
ou o produtivismo, e ao advogar um novo paradigma social menos assente na riqueza e no
bem-estar material do que na cultura e na qualidade de vida, os “novos movimentos sociais”
(NMSs) denunciam, com uma radicalidade sem precedentes, os excessos de regulação da modernidade. Tais excessos atingem não só o modo como se trabalha e produz, mas também o
modo como se descansa e vive; a pobreza e as assimetrias das relações sociais são a outra
face da alienação e do desequilíbrio interior dos indivíduos; e, finalmente, essas formas de
opressão não atingem especificamente uma classe social e sim grupos sociais (trans)classistas
ou mesmo a sociedade no seu todo” (SANTOS, B. de S. Pela mão de Alice: o social e o político
na pós-modernidade. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 258). Ensina Alain Touraine que há
dois padrões de sociedade que correspondem a dois tipos de movimentos sociais. O primeiro
refere-se ao padrão da sociedade industrial, na qual o conflito se dava em torno da questão
da produtividade e da estrutura econômica, cujo trabalho industrial e a indústria apareciam
como categorias centrais. Havia uma divisão entre o plano da produção, regido pela técnica
e o plano da reprodução, âmbito da cultura. Os atores ou sujeitos das mobilizações eram os
trabalhadores industriais. O movimento operário, na esteira do processo de industrialização
europeia, teria sido o modelo típico de movimento. Após a década de 1960, teria se configu139
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tardio contribuíram fortemente à ressignificação dos direitos humanos, assim como culminaram em propostas de novas agendas pelas distintas mobilizações sociais caracterizadas pela ausência de uma base social demarcada.
Notadamente nos primeiros anos do atual milênio intensificam-se o
emergir, a mobilização e a disseminação de “novas” ações coletivas pelo
mundo3. Ocorre uma transformação de escala do ativismo, de nacional à global. As pautas “simbólicas” ou pós-materiais acrescentam-se às religiosas,
comunitárias, conservadoras, étnicas, dentre outras. Seus atores ou sujeitos
não se definiram apenas a partir das categorias classe e trabalho, mas parcelas marginais, excluídas ou vulneráveis em face dos padrões econômicos e
socioculturais estabelecidos.
Com efeito, o recrudescimento das “diferenças” e das “vulnerabilidades”
em um mundo cada vez mais globalizado parece haver realçado em nossos
dias a relevância da questão da proteção das minorias – étnicas, linguísticas,
religiosas, culturais, dentre outras – e sua condição como resultado de distintas formas, inaceitáveis, de exclusão e dominação cultural, econômica, política, social e até mesmo jurídica.4
Diante desse quadro, o presente capítulo pretende cingir-se à problematização da sinergia entre as “novas5” mobilizações sociais e a ressignificação e efetividade dos direitos de igualdade no tocante à reflexão das normas,
ações estratégias e políticas destinadas ao combate das denominadas “vulnerabilidades” da modernidade6, em especial, a partir da análise da adoção
das políticas ou ações afirmativas. A análise terá como pano de fundo o 70º
Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e os desafios que o sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) enfrenta nessas
primeiras décadas do novo milênio.
Modernamente, muito se tem discutido acerca da implementação das
rado um novo padrão de sociedade, denominada de sociedade pós-industrial, cuja indústria e
o trabalho industrial teriam perdido a centralidade. Distintamente do padrão anterior, técnica
e cultura se interpenetram, se diluem as fronteiras entre o público e o privado, os conflitos
passam a transcender a esfera econômica e alcançam os planos do privado e do simbólico. Os
“novos” sujeitos agora são também os indivíduos que compõem as minorias, tais como, índios,
homossexuais, mulheres, negros, idosos, dentre outros (TOURAINE, A. Os novos conflitos sociais. Para evitar mal-entendidos. Lua Nova, n. 17, p. 5-18, 1989).
3
HABERMAS, J. New social movements. Telos, New York, 1981. p. 33. WALLERSTEIN, I. Historias
y dilemas de los movimientos antisistémicos. México: Ed. Contrahistorias, 2008.
4
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. v. III. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 313.
5
Os “novos” movimentos não são novos, mas sim ganharam novas características.
6
Nas palavras de Enrique Dussel, “[...] o mundo periférico colonial, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura popular alienadas, etc. (as vítimas
da modernidade) como vítimas de um ato irracional (como contradição do ideal racional da
mesma Modernidade”. (DUSSEL, Enrique. 1492 – o encobrimento do outro: origem do mito da
modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993. p. 186.
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denominadas políticas públicas afirmativas notadamente àquelas voltadas
à inserção de segmentos populacionais com histórico de “vulnerabilidade”.
Apesar das políticas afirmativas favorecerem a igualdade substancial e corrigirem as desigualdades imerecidas, estas têm sido alvo de resistências por
parte de determinados setores sociais mundo afora.
A efetividade dos direitos humanos enquanto materialização no mundo
dos fatos dos preceitos normativos, ou seja, como aproximação tão próxima
quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da realidade social, encontra-se fortemente atrelada à questão da vinculação7 do poder público, em
especial, por meio da implementação de políticas públicas.
Desse modo, as políticas públicas se configuram em instrumentos de
aglutinação dos vários interesses em torno de finalidades comuns, capazes de
estruturar um coletivo de interesses. Refere-se, portanto, a uma “tecnologia
jurídica governamental8” voltada ao combate ou redução das “vulnerabilidades9” e se revelam como instrumentos promotores de igualdade substancial.
Nesse contexto que permeia a efetivação dos direitos fundamentais e
dado que as políticas públicas afirmativas se configuram em instrumentos
capazes de estruturar um coletivo de interesses, sendo meios de racionalização, coordenação de recursos e participação popular, portanto, uma “tecnologia jurídica governamental”, sustenta-se aqui, a sua aptidão para promover
a igualdade substancial, notadamente, nos países do Sul Global10.
A metodologia aqui adotada caracteriza-se por uma abordagem qualitativa pretende-se utilizar como método de abordagem, o crítico-dialético11,
e como métodos de procedimento, as pesquisas bibliográfica e documental.

1. O Papel Relevante das “Novas” Mobilizações Coletivas no
Âmbito do Ativismo Global e as Ações Afirmativas
Na contemporaneidade, nota-se uma ampliação da agenda de defesa
Tal vinculação dos direitos humanos constitui precisamente uma das principais dimensões
da efetividade.
8
Cf. BUCCI, M. P. D. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo:
Saraiva, 2006. p. 33.
9
Vulnerabilidade, neste artigo, refere-se ao efeito cumulativo de desvantagens individuais,
sociais e políticas, enfrentadas por um determinado grupo e que resulta em relações socioculturais e interpessoais desiguais (Cf. JENSEN, G. Política de cotas raciais em universidades
brasileiras: entre a legitimidade e a eficácia. Curitiba: Juruá, 2010. p. 131).
10
Dentre os quais se encontra o Brasil, destaca-se as particularidades intrinsecamente vinculadas ao passado colonial, cujos efeitos ainda são sentidos pela sua população. Aqui, a “microfísica do poder” conjuga-se com o “colonialismo” (QUIJANO, A. Colonialidade do poder e
classificação social. In: SANTOS, B. de S; MENESES, M. P. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São
Paulo: Cortez, 2010. p. 84-85).
11
MARTINS, G. A.; THEÓPHILO C. R. Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007. p. 50.
7
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dos direitos fundamentais visando incluir “novos” grupos sociais desfavorecidos, minorias e as novas demandas12. Do mesmo modo, constata-se o delineamento de definições mais amplas de exclusão social e de inclusão de novos
grupos sociais tradicionalmente excluídos, como os quilombolas, os negros
ou afrodescendentes13, movimento LGBT14, os movimentos indigenistas15, pacifistas, ecológicos, dentre outros16.
Com efeito, a globalização econômica fomentou a globalização dos “novas ações coletivas”, “movimentos antissistêmicos17 ou movimentos altermundialização”. Essas novas ações são formas de resistência à colonização
do mundo da vida, reações à padronização e à racionalização das interações
sociais em favor da manutenção ou expansão de estruturas comunicativas,
que demandam qualidade de vida, equidade, realizações pessoais, participação, direitos humanos18.
Jünger Habermas distingue-as em dois tipos, a saber: i) os “movimentos
de liberação”, de caráter emancipatório, demandantes da universalização de
direitos, na tradição burguesa-socialista, teriam ainda caráter ofensivo, caso
do movimento pelos direitos civis e do feminismo; e ii) os movimentos “defensivos” que se subdividem em dois subtipos: 1) os tradicionais, de defesa
As mobilizações contemporâneas envolvem atores sociais e agendas que transcendem fronteiras e se dirigem, por vezes, ao setor privado transnacional ou às instituições multilaterais.
Assim, o Estado-nação perde centralidade e deixa de ser o antagonista prioritário.
13
Negros ou afrodescendentes, conceito que inclui os pretos e pardos.
14
Inclusão de gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, transgêneros, dentre outros. No que diz
respeito ao movimento LGBT, sua demanda se expressa, precipuamente, pelo reconhecimento
das identidades, ou seja, a subjetividade de cada um, como cada indivíduo se reconhece e é
reconhecido pelos demais. É justamente a convivência com o “outro” que gera resistências,
preconceitos e discriminações expressadas nas diversas formas de homofobia. O termo “homofobia” refere-se ao medo, desconfiança, ódio, hostilidade e aversão em relação à homossexualidade e aos indivíduos homossexuais ou identificados como tais. (Cf. CARVALHO, M. E.
P. et. al. Gênero e diversidade sexual: um glossário. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB,
2009).
15
Experiências concretas de vidas autônomas. O que existe de comum entre os diferentes
povos indígenas (amazônicos, andinos e mesoamericanos), é a ação de estar e se perceber
em comunidade.
16
Exsurgem, nas últimas décadas do século XX, novos movimentos sociais em resistência aos
distintos modos de exploração e dominação forjados pelas relações de poder diluídas no tecido social, que obstam subjetividades de se exprimir, exercer plenamente a sua liberdade,
restando impedida a fruição de direitos e a realização de necessidades humanas essenciais a
inúmeras parcelas vulneráveis.
17
Immanuel Wallerstein criou a expressão “movimentos anstissistêmicos”, na década de 1970,
visando agrupar movimentos que, todas as áreas geográficas do sistema-mundo capitalista,
se opõem a ele, inclui tanto os movimentos sociais que lutam no centro e na semiperiferia do
sistema-mundo, como os movimentos de libertação nacional que se afirmam notadamente na
periferia desse sistema-mundo. WALLERSTEIN, I. Op. cit., p. 46-58.
18
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2005.
12
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da propriedade, contra impostos, dentre outros, pautados socialmente na
classe média ameaçada pelas demandas contemporâneas; e 2) os genuinamente “novos” movimentos sociais seriam os insurgentes contra a colonização do mundo da vida contra os papéis institucionalizados de consumidor da
sociedade de mercado e de cliente dos serviços públicos do welfare state,
fazendo a crítica das instituições políticas e propondo novas formas comunitárias e cooperativas, v.g., os movimentos ambientalista, pacifista, feminista,
dentre outros19.
Os “novos” movimentos sociais defenderiam formas de autogestão baseados em “novos” modelos de participação apartada da influência dos partidos, da mídia e da cultura de massa, voltados à afirmação de identidades à
autonomia em face da ameaça de racionalização sistêmica levada a cabo pela
lógica do mercado globalizado.
Importante destacar que nem todo movimento social deve ser automaticamente qualificado como um movimento que luta contra o capitalismo
mundial, isto requer todo um conjunto de pressupostos particulares. Existem
formas de lutas pró-sistêmicas, assim como movimentos ou manifestações
efêmeras, gremiais ou muito especificas20.
Por conseguinte, há uma justificada necessidade de conhecer as mencionadas abordagens acerca da ação coletiva21, em especial, no que diz resHABERMAS, J. Op. cit., p. 33 e ss.
ROJAS, A. Planeta Tierra: los movimientos antisistémicos hoy. In: WALLERSTEIN, I. WALLERSTEIN, I. Historias y dilemas de los movimientos antisistémicos. México: Ed. Contrahistorias, p.
46-58, 2008.
21
A ciência política ao tratar das teorias sobre as “ações coletivas” as subdividem, em dois
grandes grupos: i) teoria do processo político (PP) e teoria dos novos movimentos sociais
(NMS). A primeira enfatiza a ação coletiva como conflito político com os “detentores do
poder”, já a segunda, ressalta a descontinuidade em relação às formas tradicionais da política.
Há uma predominância em ambas as teorias de acepção de movimento social como protesto
público e participação outsider ou não institucionalizada cuja chave analítica restringe a compreensão do movimento em sua interação com a institucionalidade política. (TARROW, S.
El poder em movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid:
Alianza, 1997). Nesse sentido, a compreensão requer a interação entre sociedade civil e Estado, como esferas que interagem se influenciam mutuamente em um processo contingente
e contínuo, cujas fronteiras não estão bem delimitadas. Ao contrário, as teorias do PP e dos
NMS tendem a analisar o Estado e sociedade civil a partir de categorias estanques e dicotômicos se limitando a descrever os efeitos das relações entre atores políticos e sociais sobre os
movimentos sociais. Novas pesquisas revelam que muitos movimentos interagem e formam
parcerias com agencias estatais, grupos religiosos e partidos políticos, portanto, a relação entre Estado e os movimentos sociais é multifacetada e complexa. É possível combinar elementos aparentemente contraditórios, tais como, cooperação, autonomia e contestação, segundo
afirma Doowon, “institucionalização e independência podem parecer antitéticos, mas podem
ser complementares” (DOOWON, Civil Society in political democratization: social movement
impacts and institucional politics. Development and Society, v. 35, n. 2, p. 173-195, 2006, p.
185). Em distintos contextos políticos, a rede de interações sociais do movimento de direitos
19
20
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peito à compreensão da dimensão simbólica e global do ativismo contemporâneo.22 Desse modo, há uma estreita relação entre a temática da efetivação
dos direitos humanos e as políticas públicas, na medida em que uma das
características do movimento conceitual ampliativo dos direitos humanos se
configura como visto, na multiplicação e transformação de pautas e demandas pelos sujeitos e/ou titulares dos “novos” direitos23.
Nesse sentido, a concretização dos direitos humanos é obtida tanto por
meio do acesso quanto por meio da elaboração e efetivação das políticas públicas. Isso, certamente, revela as condições necessárias para dinamizar um
processo emancipatório e “descolonizador”24, bem como potencializar um
ethos civilizatório com fulcro nos direitos humanos.
Tendo em vista que a humanidade atravessa atualmente o paroxismo25
humanos é formada por múltiplas organizações tanto institucionais quanto sociais, ou seja,
contempla relações com instituições governamentais, partidárias e religiosas, bem como relações com os sindicatos trabalhistas, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Assim,
quanto maior a diversificação da rede de relações maior a habilidade dos atores para influenciar politicamente a agenda pública (Ibid., p. 193).
22
Do mesmo modo que o debate mudou o foco do nacional para o global, enfatizou a “cultura”
sob os vários ângulos nos distintos processos de mobilização política.
23
Nesse sentido, Wolkmer aduz que “as experiências e as práticas cotidianas dos movimentos
sociais acabam redefinindo, sob os liames do pluralismo político e jurídico comunitário-participativo, um espaço ampliado que minimiza o papel do ‘institucional/oficial/formal’ e exige
uma ‘participação’ autêntica e constante no poder societário, quer na tomada e controle de
decisões, quer na produção legislativa ou da resolução dos conflitos. Por conseguinte, a ‘participação’ propicia que a comunidade atuante decida e estabeleça os critérios do que seja ‘legal’, ‘jurídico’ e ‘justo’, levando em conta sua realidade concreta e sua concepção valorativa de
mundo”. (WOLKMER, A. C. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito.
3.ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001. p. 339).
24
Aníbal Quijano explica que “a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos
do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/
étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em
cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social quotidiana e da escala societal. Origina-se e mundializa-se a partir da América. Com a constituição da
América (latina), no mesmo momento e no mesmo movimento histórico, o emergente poder
capitalista torna-se mundial, os seus centros hegemônicos localizam-se nas zonas situadas sobre o Atlântico – que depois se identificarão como Europa – e como eixos centrais do seu novo
padrão de dominação estabelecem-se também a colonialidade e a modernidade. Em pouco
tempo, com a América (latina) o capitalismo torna-se mundial, eurocentrado, e a colonialidade
e modernidade instalam-se associadas como eixos constitutivos do seu específico padrão de
poder, até hoje (QUIJANO, A. Op. cit., p. 84-85).
25
David Harvey e Slavoj Zizek ensinam que, vivemos uma crise epocal, cujas consequenciais
estão sendo sentidas principalmente pelas pessoas do Sul geopolítico, bem como denunciadas
pelos “indignados”, v.g., a Primavera Árabe, os “ocupas” de Wall Street, revoltas nos subúrbios
londrinos, movimento estudantil no Chile, os anticapitalistas da Praça do Sol na Espanha, dentre outros (HARVEY, D.; ZIZEK, S. et. al. Ocupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas.
São Paulo: Boitempo, 2012).
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da crise civilizacional26, sublinha-se que a consagração da democracia substancial não está adstrita à constituição de políticas públicas ou à conquista de
novos direitos, mas refere-se ainda ao processo de ampliação da participação
e empoderamento social.
É relevante destacar que a hegemonia da ideia de igualdade impediu
a manifestação das diferenças por toda modernidade, inclusive após
1948 com a consagração da noção contemporânea de direitos humanos
em sua estrutura normativa. É exatamente em torno da afirmação das
“vulnerabilidades” ou “diferenças” que avançam as demandas de grande
parte dos movimentos sociais contemporâneos.
Aduz-se que a luta das novas ações coletivas do Globo-Sul vincula-se à
resistência em face das injustiças e opressões de classe, raça, gênero, dentre
outros, frutos da lógica de apropriação/violência, que remanesce nesses territórios e se universalizam por todo o sistema-mundo27.
Atualmente, a promoção dos direitos humanos depende também da
formulação e consecução de políticas públicas, sendo estas, resultado não
somente de ações do Estado, mas também, de vários atores sociais, tais
como, os movimentos sociais, as organizações internacionais, dentre outros.
Tal visão supera a ideia segundo a qual as ações de promoção e proteção dos direitos humanos devem circunscrever-se apenas ao âmbito do Estado, e coaduna-se com a noção de cooperação das comunidades nacional e
internacional28. A mobilização civil organizada do novo milênio deve ser ainda
Há uma crise paradigmática resultado do projeto sociocultural da simbiose entre o capitalismo e o colonialismo. As promessas da modernidade fundadas nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade não se realizaram nem mesmo nos países centrais. O equilíbrio tensional
entre os pilares da regulação e emancipação, o progresso cognitivo-instrumental da ciência e
da técnica sucumbiram em face da lógica perniciosa de acumulação do capital nos variados
sistemas sociais (Cf. SANTOS, B. de S. Op. cit., p. 77).
27
Boaventura de Sousa Santos esclarece que “no que toca ao direito, [...] enquanto a lógica da
regulação/emancipação é impensável sem a distinção matricial entre o direito das pessoas e
o direito das coisas, a lógica da apropriação/violência reconhece apenas o direito das coisas,
sejam elas humanas ou não”. Explica, ademais, que com as lutas anticoloniais e os processos
de independência das antigas colônias, os povos que haviam sido sujeitos ao paradigma da
apropriação/violência conseguiram a sua inclusão no paradigma da regulação/emancipação.
Todavia, muito embora a lógica da apropriação/violência parecesse ter chegado ao fim, o que
ocorre hoje é o seu fortalecimento e o encolhimento da lógica da regulação/emancipação.
Guantánamo, um não território em termos jurídico-políticos, onde não há o primado da lei, da
democracia e dos direitos humanos, é um exemplo, neste aspecto, desse processo: “[...] seria
um erro considerá-lo uma exceção. Existem milhões de Guantánamos nas discriminações sexuais e raciais, quer na esfera pública, quer na privada, nas zonas selvagens das megacidades,
nos guetos, nas sweatshops, nas prisões, nas novas formas de escravatura, no tráfico ilegal de
órgãos humanos, no trabalho infantil e na exploração da prostituição” (SANTOS, B. de S. Para
além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes, Novos Estudos, n.
79, p. 71-94, 2007. p. 76).
28
Cabe destacar o atual contexto paradoxal que perpassa a temática dos direitos humanos,
26
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capaz de desenvolver espaços de governança que propiciam à participação
cidadã, notadamente devem contribuir à articulação de ações locais, regionais e transnacionais.
Destaca-se no contexto a força e a importância dos movimentos sociais enquanto agentes de transformação social, na medida em que exercem
grande influência em nossos tempos, nos planos normativo, hermenêutico e
operacional no que tange à tutela dos direitos humanos, em especial, a promoção da igualdade substancial, o combate e redução das “vulnerabilidades”
com vistas à defesa da diversidade29.
Nesse sentido, ganham destaque as abordagens multiculturais e complexas em detrimento as visões universalistas e relativistas dos direitos humanos. Tais abordagens procuram conciliar/articular o discurso universal (de
igualdade) com o reconhecimento das “diferenças” culturais, étnicas, religiosas, sexuais, econômicas, que passaram a integrar as agendas dos movimentos sociais e também dos países.
Com efeito, a partir da rearticulação transnacional das “novas” ações
coletivas – movimentos sociais e Organizações Não Governamentais (ONGs)
– nota-se uma influência e redirecionamento das políticas públicas nacionais.
Assim, a atuação dos movimentos sociais também sinalizou a necessidade de
mudanças quanto à adoção de programas e políticas públicas universalistas
concomitantemente à implementação de políticas públicas diferencialistas
ou específicas30.
Ressalta-se, por fim, que as referidas políticas seletivas e específicas,
medidas urgentes concretizadas de imediato e pari passu ainda que limitadas, corretivas, compensatórias ou redistributivas cuja legitimidade se dá
pela situação de “vulnerabilidade” oriunda de discriminação ou desigualdade que acomete seu público-alvo. Nessa perspectiva, insere-se a adoção das
ações afirmativas ou discriminações positivas por diversos países ao redor do
globo, o que justifica uma análise mais detalhada do mencionado instituto.
na medida em que simultaneamente ao mencionado processo de internacionalização ocorre
o acirramento, em níveis regionais e locais, da violência e da exclusão, o que demanda a adoção de políticas públicas voltadas às peculiaridades locais dos sujeitos envolvidos. Conforme
afirma Boaventura de Sousa Santos o grande desafio do potencial emancipatório dos direitos humanos está em conciliar a globalização com a fragmentação cultural e da identidade.
Como poderão os direitos humanos constituir direitos simultaneamente globais e culturais
para além das fronteiras.
29
Trata-se de legitimar as ações progressistas dos direitos humanos no âmbito global que detenha, de igual forma, legitimidade local.
30
Exemplificativamente, o relevante e forte atuação do movimento negro nos EUA e no Brasil
no avanço do reconhecimento e garantia de inúmeros direitos humanos aos negros, por meio
da adoção das ações afirmativas, em especial, na modalidade das políticas de cotas. De igual
sorte, a atuação dos movimentos de mulheres, dos indigenistas, dos portadores de necessidades especiais, e de outras minorias.
146

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

1. As Ações Afirmativas: aspectos conceituais, modalidades,
finalidades, elementos caracterizadores e efetividade
A tarefa de conceituar as “ações afirmativas” não se mostra tranquila,
uma vez que a própria expressão mostra-se controversa. De início, pode-se
afirmar que mencionada expressão resulta da tradução para a língua portuguesa, da expressão inglesa “affirmative action” 31. Dentre as inúmeras
definições apresentadas por uma miríade de autores acerca do instituto ora
em análise, cabe destacar a definição de Baptiste Villenave, para quem a ação
afirmativa pode ser entendida como um princípio que institui desigualdades
para promover a igualdade, atribuindo a alguns um tratamento preferencial,
esperando-se com isso o restabelecimento de uma igualdade de oportunidades comprometida por dois fenômenos: a generalização ou a persistência de
práticas racistas ou sexistas, de um lado, e uma acentuação das desigualdades socioeconômicas, de outro lado32.
Cabe destacar a completude da referida definição, já que conjuga a finalidade genérica perseguida, ou seja, o restabelecimento de uma igualdade
de oportunidades comprometida por desigualdades de fato, com o critério
para atingir tal finalidade, isto é, a instituição de tratamentos diferenciados
ou instauração de seletividade33. Abarca ainda, os fatores comprometedores
da igualdade que instauram situações de “vulnerabilidade”, ou seja, os tratamentos discriminatórios passados e presentes inscritos em traços indeléveis
(v.g., o sexo e a raça), e as situações de “vulnerabilidades” decorrentes da
organização socioeconômica, tais como, a pobreza e a discriminações de ordem cultural.
Ação afirmativa é toda distinção instaurada com vistas a minimizar ou
eliminar uma situação de “vulnerabilidade” decorrente de um quadro de desigualdade ou discriminação odiosa, por qualquer meio desde que implique
uma promoção ou favorecimento – tratamento seletivo ou diferenciado –,
dos atingidos pela situação desfavorável em apreço. Em suma, é em outras
31
Em alguns países, como em Portugal a maioria da doutrina mostra-se refratária à mera tradução, em virtude de entender que a expressão “ações afirmativas” é redundante, preferindo-se adotar “ações positivas” (MENEZES, P. L. de. A Ação Afirmativa (Affirmative Action) no
Direito Norte-Americano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 27). Na Europa continental
prefere-se, de modo geral, a expressão “discriminação positiva” àquela de ação afirmativa.
Tal nomenclatura assenta-se numa concepção de uma ausência de desvalor intrínseco na
expressão discriminação, derivando-se simplesmente de discriminar, ou seja, diferenciar,
distinguir. Consigne-se ainda, que ao que parece a expressão foi cunhada por oposição àquela
de discriminação odiosa, discrimination hostile, em francês (CALVÈS, G. Les politiques de discrimination positive. Problèmes politiques et sociaux. Paris, n. 822, 1999, p. 34).
32
VILLENAVE, B. La discrimination positive: une presentation. A presentation of positive discrimination. Discriminations: De quoi parle-t-on? n. 3, p. 39-48, 2006.
33
Ibid., p. 42.
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palavras, a instauração de uma seletividade com vistas a compensar ou corrigir uma situação de “vulnerabilidade” de origem discriminatória ou de desigualdade socioeconômica, cultural ou de outra natureza.
Nesse sentido, o conceito de ação afirmativa adotado no presente artigo é um conceito abrangente. A adoção de uma perspectiva ampla lança luz
sobre o instituto que ora se analisa, devolvendo-lhe sua devida dimensão e
auxiliando na compreensão do mesmo e das suas diversas modalidades.
Insta consignar que, por vezes, tais medidas afirmativas são confundidas ou reduzidas às políticas, regimes ou sistemas de cotas, o que se revela
uma incompreensão quanto à dimensão e quanto ao alcance de tais institutos. A multiplicidade das ações afirmativas não decorre unicamente dos seus
diversos públicos-alvo, mas também dos diferentes instrumentos, métodos
ou técnicas de que podem se revestir tais tratamentos diferenciados. Além
disso, conforme a diversidade dos fatores vulneradores da igualdade, podem
decorrer variados critérios e diversas espécies de ações afirmativas.
Dentre as técnicas ou instrumentos possíveis ou utilizáveis para a instituição de ações afirmativas encontram-se, ao lado das mais conhecidas – as
políticas de cotas – outras diversas, como as metas, os patamares mínimos,
os programas de incentivo, com vistas a suprimir ou reduzir quadros de desigualdade generalizada ou persistente34. Têm-se, assim, ações afirmativas raciais, de gênero, voltadas às crianças, portadores de necessidades especiais,
territoriais, dentre inúmeras outras possibilidades que variam conforme variar o público-alvo das referidas medidas35.
Destarte, abarcam ainda as disposições que estabelecem o combate às
desigualdades regionais36, sejam estas resultado da realidade socioeconômica ou mesmo de fatores alheios à vontade humana ou ao agir social como,
regiões suscetíveis a prolongados períodos de estiagem. Ademais, são reputadas ações afirmativas as disposições orçamentárias favorecidas, os tratamentos tributários privilegiados, as imunidades e isenções fiscais37.
Assim, constituem ações afirmativas todos os tratamentos preferenciais
34
GOMES, J. B. B. Ação Afirmativa & Princípio Constitucional da Igualdade. O Direito como
Instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
p. 40.
35
SISS, A. Afro-Brasileiros, Cotas e Ação Afirmativa: razões históricas. Rio de Janeiro: Quartet;
Niterói: PENESB, 2003. p. 111. Cf., ainda, MEDEIROS, C. A. Na Lei e na Raça: legislação e relações raciais, Brasil – Estados Unidos. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 29.
36
Conforme estabelecem os artigos 43, paras. 1° e 2°, art. 151, inciso I, art. 192 e art. 42 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
37
No Brasil pode-se exemplificar, dentre inúmeros outros possíveis, os padrões orçamentários mínimos constitucionalmente estabelecidos para gastos orçamentários com saúde e
educação, conforme art. 196, para. 2°, art. 212, o tratamento favorecido as micro, pequenas e
médias empresas, conforme estabelece o art.146, inciso III, alínea “d”, art. 179, a imunidade
tributária do papel destinado à confecção de livros, art. 150, inciso VI, alínea, “d”.
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outorgados pela Constituição da República, legislação, Administração Pública
ou pelos entes particulares a determinados indivíduos, grupos ou mesmo a
territórios, em virtude de sua condição peculiar de vulnerabilidade, oriunda
de discriminação, desigualdade ou outros fatores, naturais ou sociais.
Vários e inúmeros são as finalidades e os objetivos atribuídos às políticas
afirmativas, mencionam-se os que mais frequentemente aparecem na literatura acerca do tema, tais como, a concretização de maior igualdade de oportunidades, a provocação de alterações culturais, pedagógicas e psicológicas
na sociedade38, a coibição da discriminação presente, a eliminação dos efeitos persistentes de discriminações passadas, o favorecimento da diversidade,
o aumento da representatividade de grupos desfavorecidos e a criação das
personalidades emblemáticas dentre outros39.
A finalidade comum às diferentes modalidades de ações afirmativas
diz respeito basicamente à busca da redução ou superação do quadro de
vulnerabilidade enfrentado por um determinado grupo em virtude de discriminação ou desigualdade40. Desse modo, as ações afirmativas visam mais
diretamente a eliminação das barreiras artificiais e invisíveis ou as denominadas glass ceiling41, que obstam a inserção, a mobilidade social e o reconhecimento de certos segmentos da população42. O delineamento das finalidades
e dos objetivos de cada modalidade de ação afirmativa revela-se uma tarefa
árdua e de difícil consecução, já que uma ou várias destas finalidades podem
isolada ou cumulativamente ser atingidas ou não, pelas inúmeras e possíveis
modalidades de ações afirmativas43.
SISS, A., op cit., p. 110.
GOMES, J. B. O debate constitucional sobre as ações afirmativas. In: SANTOS, R. E.; LOBATO,
F. (Orgs.). Ações Afirmativas: políticas públicas contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003. p. 30-32.
40
Segundo Kabengele Munanga, o objetivo da ação afirmativa é superar as desvantagens e
desigualdades que atingem os grupos historicamente discriminados na sociedade brasileira
e promover a igualdade entre os diferentes (MUNANGA, K; GOMES, N. L. O negro no Brasil
de hoje. São Paulo: Global, 2006. p. 187). Nesse sentido ainda, PINHO, L. de O. Princípio da
Igualdade: investigação na perspectiva de gênero. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
2005. p. 118.
41
Esclarece-se que a expressão glass ceiling é utilizada pelos norte-americanos para designar
as barreiras artificiais e invisíveis que visam impedir o acesso de negros e mulheres qualificados a posições de poder e prestigio, obstaculizando o crescimento e o progresso individual
dessas categorias (GOMES, J. B. Op. cit., p. 32). A literatura francesa sobre a temática utiliza-se
de maneira equivalente a expressão “plafond de verre” que significa “teto de vidro”.
42
Assim, “agir afirmativamente significa também zelar pela pujança econômica da nação”
(Ibid.).
43
Exemplificativamente, bolsas de estudos; cursos de qualificação para membros pertencentes
às parcelas desfavorecidas; reserva de vagas nas universidades ou em certos segmentos do
mercado de trabalho; estímulo à construção de projetos sociais e educacionais; estímulos fiscais às empresas que comprovem adoção de políticas voltadas à inserção de negros, mulheres,
portadores de necessidades especiais nos cargos de direção e chefia, dentre outras.
38
39
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Assim, uma ação afirmativa que combine um determinado público-alvo
vulnerável, tais como crianças, mulheres, afrodescendentes, dentre outros, e
um determinado método, por exemplo, reserva de vagas, metas, patamares
mínimos, incentivos fiscais, pode atingir um ou mais dos objetivos elencados
e não atingir outros, conforme suas especificidades e as diversas variáveis
implicadas no contexto concreto específico44.
Três elementos são apontados, geralmente, como imprescindíveis a caracterização das políticas afirmativas, a saber: o fundamento da justificativa
também denominada discrímen, a proporcionalidade e a temporariedade. O
primeiro requisito que uma política diferencial afirmativa deve cumprir é a
que diz respeito ao fundamento do discrímen – ou justificativa do tratamento
diferenciado –, cuja natureza permite a distinção entre uma ação afirmativa
e uma discriminação hostil ou odiosa45.
É imprescindível, portanto, que a distinção ou política diferencial seja
orientada por um critério – fundamento do discrímen – cuja natureza permita evidenciar que a política adotada persegue uma finalidade legítima,
qual seja a minimização ou superação de uma situação de “vulnerabilidade”
oriunda de um contexto de desigualdade injustificada ou de discriminação,
passada ou presente.
Assim, qualquer seletividade que não seja nitidamente voltada a promover uma adequada representação a determinados grupos vulneráveis na
participação de bens ou recursos, que vise proporcionar uma maior igualdade de oportunidades ou diminuir discriminações odiosas por eles sofridas,
presentes ou passadas e vise ainda minorar ou combater uma situação de
vulnerabilidade pode fatalmente ser tida como uma discriminação odiosa inquinada de inconstitucionalidade, e, portanto, maculada de ilegitimidade46.
Ademais, a distinção da discriminação positiva ou ação afirmativa passa,
necessariamente também pela análise da proporcionalidade47 ou proibição
de excesso da medida adotada em relação à finalidade pretendida aos demais valores sacrificados48. Nessa toada, evidencia-se quão antiga é a noção
de proporcionalidade ligada a tais medidas, estando inscrita já na máxima
aristotélica “igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”, à qual Rui Barbosa acuradamente acrescentou “na medida em que se
ATCHABAHIAN, S. Princípio da Igualdade e Ações Afirmativas. São Paulo: RCS, 2004. p. 153.
Tal elemento aproxima-se da proporcionalidade na modalidade “cláusula de proibição do
arbítrio”.
46
LIMA JÚNIOR, J. B. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 90.
47
A justificativa baseada na razoabilidade, na racionalidade e na proporcionalidade, constitui
condição imprescindível à análise da constitucionalidade da diferenciação.
48
MELLO, C. A. B. de. Conteúdo jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros,
199. p. 38.
44
45
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desigualam” 49. Desse modo, do ponto de vista jurídico-constitucional ou de
legitimidade há que se avaliar em cada caso concreto, se a proporcionalidade
foi observada sob pena de uma verdadeira discriminação odiosa50 albergada
sob o manto de discriminação positiva51.
Por fim, aduz-se a característica da temporariedade a qual se encontra
na maioria das vezes, na própria definição das mencionadas políticas, ou seja,
“as ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado”52. O caráter circunstancial das ações afirmativas também é mencionado em vários documentos jurídicos internacionais53.
Nessa perspectiva, pode-se asseverar que as medidas afirmativas constituem medidas especiais que buscam extirpar os desequilíbrios ocorridos
em determinadas parcelas da sociedade até que tais desequilíbrios sejam
neutralizados, mediante providências efetivas em favor das parcelas que se
encontram em posições desvantajosas54.
Referidas medidas ostentam, portanto, um caráter de certo modo excepcional, emergencial e circunstancial. Portanto, superado o quadro de discriminação e desigualdade que as legitimam, impõe-se a sua imediata eliminação sob pena de ausentes doravante os requisitos que as justificavam
convertê-las em discriminações odiosas, violando a cláusula de igual tratamento55.
Por fim, evidencia-se que os resultados de qualquer política afirmativa
dependem da análise prévias de três características do contexto de implementação. A primeira diz respeito às características do grupo elegível; a segunda refere-se à característica da própria política e a terceira leva em consideração alguns aspectos vinculados ao desenvolvimento da sociedade na
qual a política será implementada56.
BARBOSA, R. Oração aos moços. 18. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
A discriminação negativa pode dar-se tanto por meio de um tratamento discriminatório
propriamente dito, ou seja, em desfavor de alguém, como por meio de privilégios hostis ou
odiosos.
51
MELLO, M. A. de. Óptica Constitucional: a igualdade e as ações afirmativas. Revista da Academia Paulista de Magistrados, São Paulo, n. 1, p. 9, p. 156-164, dez. 2001. Tal argumento
será mais bem aprofundado em tópicos subsequentes sobre a legitimidade das políticas afirmativas.
52
LIMA JÚNIOR, J. B. Op. cit., p. 138.
53
Tais instrumentos serão objeto de uma análise mais detalhada no próximo item.
54
MENEZES, P. L. de. Op. cit., p. 27.
55
Nesse sentido Mèlin-Soucranien vislumbra na discriminação positiva uma distinção jurídica
de tratamento, na qual o legislador, objetivando reparar uma desigualdade de fato preexistente entre as pessoas, favorece uma parcela de pessoas, em detrimento de outras. No entanto,
tal favorecimento deve ser a título temporário (MÈLIN-SOUCRAMANIEN, F. Le Principe d’égalité dans la Jurisprudence du Conseil Constitucionnel. Paris: Econômica, 1997. p. 206-207).
56
WEISSKOPF, T. Affirmative action in the United States and India: a comparative perspective. Nova York, Routledge, 2004. p. 310.
49
50
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Dos três fatores somente o segundo, ou seja, aquele ligado às características da própria política é variável. Portanto, a análise da efetividade da
ação afirmativa necessita de uma definição precisa tanto dos fatores ligados
às características dos grupos elegíveis, da própria ação afirmativa e do contexto social cuja política será adotada.

2. As Ações Afirmativas a Partir de uma Releitura da Igualdade
por Ocasião dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos
Contemporaneamente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos
reconhece e legitima as ações afirmativas, na esteira do enfoque de promoção de igualdade substancial, de redistribuição e reconhecimento da diversidade orientado pelo (super)princípio da dignidade humana57.
A DUDH de 1948 é resultado de um processo histórico que procurou findar um capítulo extremamente doloroso e sombrio da história da humanidade. Referido documento jurídico internacional representa a assunção de uma
consciência mundial superior em face da necessária observância dos direitos
humanos, ou seja, resultou da conclusão de ser necessário salvaguardar ao
ser humano “o direito a ter direitos”58.
Ademais, a concepção do valor do ser humano por si mesmo, e refuta-se qualquer ideia que vise instrumentalizá-lo. Os direitos humanos passam
De se observar que, se encontra presente nas Constituições do ciclo inaugurado após a Segunda Guerra Mundial, uma ênfase nos aspectos materiais e nos valores, dentre os quais o da
justiça social. Assim, inúmeras cartas políticas adotam expressamente em seus dispositivos as
medidas diferenciadas tendentes a promoção da igualdade substancial. Em países latino-americanos, podem-se encontrar previstas as ações afirmativas, em diversas Constituições, dentre
as quais, mencionam-se: Constituição da República do Equador em art. 23, item 3, artigos 34
e 41; Constituição da República da Colômbia expressamente previsto no art. 13, e finalmente a Constituição da República Bolivariana da Venezuela contém, em seu artigo 21, item 2,
disposição análoga. No Canadá, as medidas encontram-se constitucionalmente previstas no
art. 15, paras. 1° e 2° do Charter of Rights, também chamado de affirmative action clause,
preconizando respectivamente, que todos são os indivíduos são iguais perante e sob a lei, e
têm direito a igual proteção e ao igual benefício da lei sem discriminações e, em particular,
sem discriminação baseada em raça, origem nacional ou étnica, cor, religião, sexo, idade, ou
deficiência física ou mental. A subseção (1) não impede qualquer lei, programa ou atividade
que tenha como seu objeto a melhoria das condições de indivíduos ou grupos desfavorecidos,
incluindo aqueles que estão em desvantagem devido à raça, origem étnica ou nacional, cor,
religião, sexo, idade, ou deficiência física ou mental. Em África do Sul a Constituição prevê em
seu art. 108, que a igualdade inclui a plena e igual fruição de todos os direitos e liberdades,
com vistas a promover a obtenção dessa igualdade, medidas legislativas e outras que visem
proteger e favorecer pessoas, ou categorias de pessoas prejudicadas por discriminação injusta
poderão ser tomadas (MENEZES, P. L. de. Op. cit., p. 133).
58
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Trad. por
José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
57
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a ser considerados como universais, indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes59, ou seja, os valores liberdade, igualdade e solidariedade encontram-se interconectados e são complementares entre si.
Na esteira dessa concepção, a Assembleia Geral da ONU promulga, em
1948, a DUDH. Tal documento jurídico internacional confere lastro normativo-axiológico à concepção contemporânea dos direitos humanos ao elencar
direitos universais essenciais à preservação da dignidade, estendo-os a todos
os homens, independentemente de cor, raça, credo, sexo ou nacionalidade.
Desse modo, a partir da elaboração da Carta Internacional dos Direitos
Humanos, a denominada International Bill of Rigths, integrada pela DUDH e
pelos dois Pactos Internacionais de Direitos de 1966 inaugurou-se o Sistema
Global Geral de proteção dos direitos humanos60. Consagra-se no panorama
internacional a consciência da dignidade humana livre sem fronteiras, do cidadão de todos os países.
A DUDH já em seu Preâmbulo e nos arts. 1º e 2º resgata os postulados
e os direitos da liberdade, igualdade e fraternidade afirmados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, todavia, à luz de uma
nova roupagem e dimensão, ou seja, a universalidade. Nessa perspectiva,
os valores liberdade e igualdade devem ser lidos conjuntamente, posto que
ambos se influenciam reciprocamente, sendo diversa a acepção da liberdade
quando interpretada isoladamente da igualdade e quando interpretada em
conexão com esta última, e vice-versa.
No que que pertine à análise desenvolvida em sede do presente texto,
especial destaque merece a redação do art. 7º da DUDH. Senão vejamos, in
verbis: “todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção,
à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento
a tal discriminação”. O dispositivo em comento proclama e consagra tanto
a igualdade formal, ou seja, a igualdade perante a lei; quanto a igualdade
substancial, isto é, a materialização do direito a igualdade e garantia do seu
pleno exercício, por meio do combate ao preconceito e a discriminação, assim como a salvaguarda contra qualquer discriminação ou incitamento à dis59
Ressalta-se que a Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, em seu para. 5º reafirma tal concepção constante da DUDH.
60
Pode-se afirmar que teve início no ano de 1949 o processo de “juridicização” da DUDH, tendo sido finalizado com a aprovação dos denominados Pactos de Nova Iorque de 1966, o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, que dotaram de vinculação e obrigatoriedade os direitos humanos elencados na Declaração. O primeiro pacto, contém o rol dos direitos civil e políticos, fundado precipuamente no valor liberdade, já o segundo pacto, centrado mais no valor igualdade, elenca os
direitos econômicos, sociais e culturais. Ambos os documentos jurídicos internacionais foram
ratificados pelo Brasil em 24 jan.1992.
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criminação que viole os preceitos da DUDH61.
Destarte, vislumbra-se uma outra dimensão da igualdade formal vinculada à noção de justiça substantiva reconhecedora de identidades que leva
em conta os critérios de gênero, socioeconômico e étnico-racial. Assim, ao
lado do direito à igualdade reconhece-se ainda o direito à “diferença” resguardando a igualdade, mas respeitando a diversidade62 na esteira do que
Nancy Fraser aduz “a justiça exige, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento de identidades”63. Desdobramentos da norma em comento reafirmam ainda que o referido princípio do igual tratamento, admite exceções
legítimas com vistas a conferir tratamento especial a certas pessoas pertencentes as parcelas sociais “vulneráveis” ou em determinadas situações.
Outrossim, delineia-se ainda ao lado desse Sistema Global Geral, um Sistema Especial de proteção baseado numa visão centrada no sujeito concreto
historicamente situado, que procura levar em consideração as peculiaridades, as idiossincrasias, as relações sociais, o tempo e o espaço nos quais se
encontram o ser humano64. Conforma-se um corpus juris que prevê expressamente a adoção de medidas afirmativas voltadas à proteção e salvaguarda
dos direitos dos indivíduos socialmente “desfavorecidos”.
As ações afirmativas fundamentam-se no princípio da igualdade substancial, o qual alicerça o tratamento desigual concedido aos desiguais, sendo
aplicadas de acordo com critérios de gênero, “raça”, socioeconômicos, dentre
outros, conforme a finalidade visada, como já visto. Visam promover, sobretudo, a igual oportunidade, a justiça social e a consagração da diversidade.
Com o fito de assegurar e efetivar a dimensão substancial da igualdade,
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
em seu art. 1º (4), estabelece medidas específicas tendentes a prevenir ou
Tal dispositivo reforça a norma geral consubstanciada no art. 1º da DUDH. A projeção e desdobramento desse direito à igualdade a situações particulares são encontrados também em
outros dispositivos do mencionado documento jurídico internacional (10, 16, 21; 23). A CF/88
consagra a igualdade como um dos princípios fundantes da organização política e como um
direito-base positivado no art. 5º caput, inciso I, XLI, XLII, art. 3º, inc. III, IV e art. 4º, inciso II.
62
Nesse sentido, Piovesan esclarece que se por um lado na esfera internacional, uma primeira
vertente de instrumentos internacionais surgiu com a missão de proporcionar uma proteção
geral, genérica e abstrata, em resposta ao temor à diferença, nota-se, posteriormente, a necessidade de se dispensar uma tutela especial, a integrantes de grupos vulneráveis, ante sua
peculiar condição. “Isso significa que a diferença não mais seria utilizada para a aniquilação
de direitos, mas, ao revés, para a promoção de direitos” (PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o
Direito Constitucional Internacional, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 178-179).
63
FRASER, N; HONNETH, A. Redistribution or recognition: a political-philosophical exchange.
London: Verso, 2003. p. 179.
64
Nesse contexto são aprovados inúmeros instrumentos relevantes, tais como: Convenção
Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção
Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre
os Direitos da Criança.
61
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compensar desvantagens vinculadas à etnia ou à origem racial, as denominadas ações afirmativas65.
A mencionada Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial de 1968, teve o grande mérito de convalidar as ações afirmativas enquanto medidas temporárias de inclusão social
de grupos étnico-raciais, respaldando as ideias de que “a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente
condenável, socialmente injusta e perigosa” e de que a “discriminação entre
as pessoas por motivo de raça, cor ou origem étnica é um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações e é capaz de perturbar a paz e
a segurança entre os povos e a harmonia de pessoas vivendo lado a lado”,
consagrados em seu Preâmbulo66.
Tal Convenção é tida como um instrumento amplo, pois prevê o combate à discriminação racial fundada em etnia, raça ou origem também cuida de
outras temáticas como trabalho e educação. Tal instrumento internacional
teve seu advento em um momento de combate ao apartheid, inclusive, na
forma legislada a exemplo do regime de segregação racial que existiu na África do Sul entre os anos 1948 e 1994. 67 Aduz-se que no contexto da denominada “Década das Conferências”68 e no período pós-regime segregacionista
Artigo 1° (1). Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação racial” significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou
origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer
outro campo da vida pública. Item 4. Não será considerado discriminação racial às medidas
especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos
raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária
para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos
e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à
manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem
sido alcançados os seus objetivos. A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação foi ratificada pelo Brasil em 1 fev. 1984. MAZZUOLI, V. de O. Coletânea de Direito
Internacional. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 639).
66
Conforme expresso nos artigos 1º (4) e art. 2º (2) da Convenção (Ibid., p. 639).
67
Evidencia-se que o regime do Apartheid naquele país constituiu uma das experiências mais
marcantes no que tange à segregação racial, e a reflexão no tocante à discriminação e os seus
efeitos no tempo. Com o fim desse regime segregacionista no início dos anos 90, começam-se
as discussões em torno da adoção de políticas que beneficiassem os negros. (Cf. MENEZES, P.
L. de. Op. cit., p. 133).
68
Nessa perspectiva, a I Conferência Mundial contra o racismo, realizada em Genebra no ano
de 1978; a II Década para a Ação de Combate ao Racismo e à Discriminação; a II Conferência
Mundial contra o Racismo ocorrida em 1983; a III Década à Ação de Combate ao racismo e à
discriminação. A relevante e já comentada III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância ocorrida em Durban, no
ano de 2011, e por fim, o Ano Internacional dos Afrodescendentes. A II Década de Combate
65
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na África do Sul, reaviva-se no contexto internacional o debate acerca do
combate ao racismo adquirindo ênfase à promoção da igualdade racial69.
No mesmo sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher ratificada pelo Brasil em 27 de março de
1968, preconiza em seu art. 4º (1), a adoção pelos Estados-partes de medidas especiais temporárias destinadas a fomentar de fato a igualdade entre
homens e mulheres70. Destaca-se o caráter excepcional e temporário de tais
medidas estando estas autorizadas enquanto os objetivos perseguidos ainda
não tenham sido atingidos. Além disso, frisa-se o caráter repressivo punitivo contido na proibição de discriminação, bem como o caráter positivo promocional presente nas políticas compensatórias de promoção da igualdade
expresso inclusive já nos preâmbulos das referidas Convenções de Direitos
Internacionais71.
Por conseguinte, a partir da metade do século XX o Sistema Global de
Proteção da ONU desempenhou papel fundamental no tratamento e combate à discriminação racial e promoção de igual oportunidade, tendo em vista
que é em seu âmbito e em alguns de seus órgãos especializados que se encontram, como visto, as Convenções mais relevantes acerca do tema72.
Assim, a ação afirmativa quer esteja implícita ou expressamente prevista nos instrumentos jurídicos internacionais visam em última análise dar
vazão à igualdade substancial, equalizar direitos, posições e preferências de
ao racismo e à discriminação racial, entre os anos 1983-1992, por meio da Resolução 38/14 da
AGNU. Cf. Resolução 48/91 da AGNU, em 1993, considerando o período 1993-2003. No ano
de 2009, a AGNU elege por meio da Resolução. 64/169 o ano de 2011 como o Ano Internacional dos Afrodescendentes.
69
Na esteira da referida proposta a Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou duas
Resoluções, a primeira no ano de 2010 e a segunda em 2011 reconhecendo, respectivamente,
o Ano Internacional dos Afrodescendentes e o Reconhecimento e Promoção dos Direitos dos
Afrodescendentes nas Américas. Ambos os documentos reafirmaram a relevância da igualdade de condições, o combate ao racismo e a discriminação, assim como o compromisso da OEA
em concluir a Convenção Interamericana contra o Racismo e Toda Forma de Discriminação e
Intolerância
70
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
estabelece em seu art. 4º (1): a adoção pelos Estados-partes de medidas especiais de caráter
temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não se considerará discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará,
como consequência, a manutenção de normas desiguais ou separadas; essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houver sidos alcançados.
71
PIOVESAN, F. Op. cit., p. 188.
72
Atente-se para o mecanismo convencional de proteção, o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, descrito nos artigos 8º. e 9º. da Convenção, composto
por 18 especialistas, responsável pelo monitoramento da implementação da Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Tal comitê de monitoramento examina os relatórios que devem ser fornecidos pelos Estados-Partes a cada quatro anos, e tem
por finalidade auxiliar os países na implementação dessa convenção, no plano interno.
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parcelas que se encontram em situação de “vulnerabilidade”, com vistas a
proteger e promover a dignidade dessas em todas as esferas da vida.
Do exposto, aduz-se que o aniversário de 70 Anos da DUDH deve ser um
momento destinado a uma reflexão abrangente, com vistas a delinear novas
políticas públicas e iniciativas da sociedade civil organizada visando, sobretudo, concretizar os seus elegantes dispositivos que sinalizam para um contexto
de paz e justiça social73.

Conclusão
Do exposto, no presente capítulo procurou-se sustentar que os direitos
humanos encarados como o conjunto de direitos que consagram os valores
da dignidade humana, se encontram em contínua transformação ou gestação.
Em face da historicidade desses direitos e tendo em vista que os movimentos sociais são agentes de transformação social, evidenciou-se que a
mobilização civil organizada do novo milênio deve ser capaz de desenvolver
espaços de governança que propiciam à participação cidadã, ou seja, devem
contribuir à articulação de ações locais, regionais e transnacionais, com vistas
à redução e ao combate das “vulnerabilidades”, assim como a salvaguarda do
direito de igual oportunidade e da diversidade.
Nessa perspectiva, enfatizou-se a relevância da crítica efetuada pelos
novos movimentos sociais para a explicitação das vicissitudes contidas na
DUDH e para a ressignificação da compreensão acerca dos direitos humanos
na esfera global internacional. Sublinhou-se a relevância da concepção fundada em escolhas contextualizadas concretas, haja vista que, além de uma
visão abstrata e igualitária de direitos, deve-se levar em conta a especificação
diferenciada de tais direitos, por meio do respeito ao “outro”.
Sustentou-se que o aparecimento de “novas” ações coletivas permitiu
uma reflexão mais profunda acerca da noção atual de direitos humanos e
a possibilidade de os conceber em termos multiculturais ou pluriculturais,
sobre novas perspectivas de cidadania, baseada no reconhecimento das “vulnerabilidades” ou “diferenças”. Destacou-se o aspecto relevante da DUDH
como sendo a fusão inédita, em documento único, dos valores da liberdade
e da igualdade formatando e conformando o conteúdo atual dos direitos humanos.
Tal documento jurídico internacional representa a expressão jurídica escolhida pela sociedade internacional de eleger os direitos e garantias essenciais em face das perversidades e violências advindas dos eventos históricos.
Procurou-se analisar a arquitetura protetiva global, tanto a geral quanto a
73
Do mesmo modo, todas as medidas afirmativas positivadas nas inúmeras Convenções aqui
sucintamente analisadas.
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especial. No que tange à primeira evidenciou-se o postulado da igualdade e
seus desdobramentos tratado precipuamente no art. 7º da DUDH.
Reconheceu-se que a igualdade inscrita na norma em comento é responsável por “igualar” indivíduos pertencentes ao mesmo grupo social e
“desigualar” indivíduos pertencentes a grupos sociais diferentes. Nesse contexto, propugnou-se a adoção de uma política de “diferença” como novo instrumento ou mecanismo promotor de igualdade substancial.
Ademais, buscou-se apresentar o que vem a ser uma ação afirmativa, as
suas distintas modalidades, seus objetivos e finalidades, bem como os seus
elementos caracterizadores com vistas a fornecer lastro jurídico à legitimidade de tais medidas. Buscou-se sublinhar o caráter restaurador e redistributivo das ações afirmativas posto que se destinam a corrigir uma situação de
“vulnerabilidade”, ou seja, de desigualdade histórico-cultural comprovada,
tendo, portanto, natureza proporcional e temporária. Podem ser, ainda, resultado de iniciativa pública ou privada, de caráter espontâneo ou compulsório.
Assim, concluir-se-á o presente subitem evidenciando que as ações afirmativas são medidas ou instrumentos especiais de instauração de seletividade, com vistas a compensar ou corrigir uma situação de vulnerabilidade
de origem discriminatória ou de desigualdade, socioeconômica, cultural ou
de outra natureza, tendo por finalidade geral, a promoção de igualdade e o
combate à vulnerabilidade, sendo instituídas a partir dos diferentes critérios,
baseadas nos diversos grupos vulneráveis que se busca tutelar.
Sublinhou-se a relevância da adoção das políticas públicas na modalidade de ações afirmativas, trabalhadas aqui a partir do seu conceito amplo, ou
seja, como políticas públicas tendentes à afirmação da igualdade substancial,
como instrumentos de combate ao preconceito e a discriminação, bem como
instrumentos que procuram conferir igualdade de tratamento, de oportunidade, de reconhecimento e de valorização da diversidade.
Por fim, evidenciou-se que o aniversário de 70 Anos da DUDH deve ser
um momento destinado a uma reflexão abrangente, visando aperfeiçoar as
políticas afirmativas existentes e a delinear novas políticas públicas e iniciativas da sociedade civil, com vistas a concretizar os seus elegantes dispositivos
que sinalizam para um contexto de paz e justiça social.
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E O CASO BRASILEIRO
Jeferson Brito Gonçalves1

Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) completará este
ano 70 anos desde a sua proclamação. Em tempos de desafios crescentes,
quando o ódio, a discriminação e o preconceito permanecem enraizados na
sociedade, faz-se necessário ressaltarmos a importância da DUDH como marco inicial para a elaboração de declarações e pactos posteriores a sua proclamação, tais como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (PIDESC) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
(PIDCP), ambos de dezembro de 1966; a Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial;
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
Discriminação a Mulher, e de outros tratados que vinculam a conduta dos
Estados.
Considerada como um dos acordos internacionais mais profundos e de
longo alcance do mundo, a DUDH expressa em seus artigos direitos inalienáveis de todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, religião,
sexo, linguagem, opinião política ou de qualquer outro tipo, origem social ou
de nacionalidade, status de propriedade, nascimento ou de qualquer outro
tipo. Devido a isso, tornou-se o documento mais traduzido do mundo, disponível em mais de 500 idiomas.
Deu-se, a partir de então, o “reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais”2 nas legislações de muitos países, dentre eles o Brasil,
que de modo inédito na história do país consagra o primado do respeito aos
direitos humanos como modelo a ser seguido para a ordem constitucional,
através da Constituição Federal de 1988. Tal princípio deu origem à abertura da ordem jurídica interna ao sistema internacional, pois além de primar
pelos direitos humanos em sua legislação interna, o Brasil passou a adotar
uma posição política contrária aos Estados que desrespeitem gravemente os
direitos humanos.
Na legislação interna do país, em especial em seu âmbito constitucional,
Mestrando em Direito Internacional na Universidade Católica de Santos. Membro do Grupo
de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”. Advogado.
2
SARLET, I. W. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012.
1
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essa posição fica ainda mais clara naqueles princípios reconhecidos como direitos fundamentais, nomeados também como direitos humanos, que tem
por objetivo dar suporte e garantir a efetividade do exercício das liberdades e
igualdades inerentes à dignidade da pessoa humana. Sendo assim, o país traz
para si a responsabilidade de instituir políticas internas assecuratórias para
tais direitos e garantias.
Dentro do cenário internacional, instituem-se mecanismos de controle
e responsabilização, devendo ser acionados quando algum Estado se mostrar
falho ou omisso na tarefa de implementar direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, ao fazer parte do sistema global de proteção, assumindo assim
obrigações internacionais dele decorrentes, o Estado passa a aceitar o monitoramento internacional, no que se refere à observância do respeito ou a
ausência dele, aos direitos fundamentais em seu território.
O presente trabalho tem como objeto de pesquisa o direito à liberdade
e ao devido processo legal, além dos princípios da presunção de inocência e
da dignidade da pessoa humana.
Por mecanismos de fiscalização, a comunidade internacional tem constatado violações aos direitos anteriormente citados e nesse cenário, o Brasil
vem chamando atenção da comunidade internacional, principalmente na esfera do direito penal, por sua cultura do encarceramento em massa, devido
ao alto número de custodiados em situação provisória, contrário ao princípio
da presunção de inocência. Além disso, o cenário se agravou, pelas condições
às quais o custodiado é submetido no ambiente policial e prisional. Demonstra-se assim a necessidade da criação de mecanismos legais que garantam ao
acusado seus direitos com efetividade, especialmente pela legítima e necessária demanda de aprimoramento do sistema de justiça criminal. Para tanto,
passou-se a discutir medidas efetivas para tal aprimoramento, dentre elas a
audiência de custódia que pode representar estratégia de enfrentamento ao
superencarceramento.
Entretanto, a medida descrita anteriormente encontrou inúmeras dificuldades, quanto à sua aplicação, em primeiro momento pelas lacunas existentes na legislação nacional sobre o tema, além da divisão de posicionamentos entre os operadores do direito, nos quais alguns demonstraram entender
o instrumento como uma anuência ou flexibilização concedida ao acusado.
Diante deste cenário, importante recorrer a normas internacionais sobre o tema, com análise dos Tratados e Convenções, assim como do direito
comparado, do direito de países que já aplicam em seu cotidiano jurídico tal
medida em seu cotidiano jurídico e obtêm êxito no tocante ao respeito aos
direitos humanos, redução da população carcerária e economia significativa
aos cofres públicos.
Quase 70 anos após a proclamação da DUDH, anos que representam
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grandes evoluções e mudanças normativas no Direito Internacional e Nacional, o Brasil ainda enfrenta problemas na aplicação de medidas efetivas para
solucionar, problemas sociais como o encarceramento em massa descrito anteriormente.

1. Audiência de Custódia: fundamentos normativos
A DUDH, que é um documento marco na história dos direitos humanos,
foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais
de todas as regiões do mundo. A DUDH foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Paris, em 10 de dezembro
de 1948, por meio da Resolução 217 A (III), como uma norma comum a ser
alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a
proteção universal dos direitos humanos.
A DUDH, em conjunto com o PIDCP e seus dois protocolos opcionais
(sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte) e com o PIDESC e
seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos
Humanos.
Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 1945 expandiram o corpo do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
O PIDCP foi aprovado em 16 de dezembro de 1966 pela Assembleia Geral da ONU e visa o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
A audiência de custódia, que por sua vez não se trata de um instituto
novo no Direito Brasileiro, apesar de ainda ser pouco aplicado, tem como primeira base a DUDH. Apesar desta não versar diretamente sobre a audiência
de custódia, foi a partir dela que outros tratados internacionais encontraram
pilares para fundamentar a recepção de mecanismos jurídicos para garantir
ao acusado a salvaguarda de seus direitos, dentre eles a audiência de
custódia.
No tocante aos primeiros pilares da audiência de custódia, a DUDH, por
seus artigos, arts. 8º a 11, busca salvaguardar ao acusado direitos e garantias,
em especial a presunção de inocência, conforme art. 11 (I):
Artigo 11
1. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas
todas as garantias necessárias à sua defesa.
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O artigo acima trata claramente sobre a presunção de inocência do acusado até que este seja devidamente julgado tendo sua culpabilidade comprovada de acordo com a lei, além de ressaltar a importância de que lhe tenham
sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.
Em análise ao exposto, a audiência de custódia passa a ser discutida no
meio acadêmico, e entre os operadores do direito, como um meio de assegurar na prática, um direito previsto desde 1948. E desde então vem-se buscando respaldo legal para sua aplicação em salvaguarda dos direitos humanos.
Os fundamentos convencionais estão esculpidos nos arts. 9 (3) e 7 (5),
do PIDCP, respectivamente: “[q]ualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do
juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais...”
e “toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais...”.
No que se refere aos artigos supracitados, quanto à condução do
preso “sem demora” à presença de um juiz ou autoridade habilitada por lei,
houve uma evolução trazida pelo art. 306, caput e parágrafo único do Código
de Processo Penal (CPP) brasileiro, ao prever que o juiz deverá ser imediatamente comunicado da prisão de qualquer pessoa, no prazo de 24 horas.
Ainda assim, a presente evolução não satisfaz a exigência da audiência de
custódia, sendo bastante clara a insuficiência do regramento jurídico interno.
A esse propósito,
a CIDH tem decidido reiteradamente que ‘o simples conhecimento por parte de um juiz de que uma pessoa
está detida não satisfaz essa garantia, já que o detido
deve comparecer pessoalmente e render sua declaração
ante ao juiz ou autoridade competente’, e ainda, que ‘o
juiz deve ouvir pessoalmente o detido e valorar todas
as explicações que este lhe proporcione, para decidir se
procede a liberação ou a manutenção da privação da liberdade’, concluindo que ‘o contrário equivaleria a despojar de toda efetividade o controle judicial disposto no
artigo 7.5 da Convenção’ 3.

A norma contida no CPP não passa por um controle de convencionalidade, que é “uma espécie de controle de constitucionalidade que adota como
parâmetro os tratados internacionais.”4, apesar de ser uma lei doméstica e
LOPES JUNIOR, Aury; PAIVA, Caio. Audiência de Custódia aponta para evolução civilizatória
do processo penal. Consultor Jurídico, 21 ago. 2014. Disponível em: https://www.conjur.com.
br/2014-ago-21/aury-lopes-jr-caio-paiva-evolucao-processo-penal. Acesso em: 10 mar. 2018.
4
RUSSOWSHY, Iris Saraiva. O Controle de Convencionalidade das Leis: uma análise na esfera
internacional de interna. Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena, n. 2, 2012. p. 62.
3
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toda a legislação doméstica estar sujeita ao referido controle, quando comparada com os tratados internacionais de direitos humanos a que o Brasil voluntariamente aderiu, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (CADH), cujos preceitos, se violados, podem ensejar a responsabilização do país perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)5.
Porém, no Brasil, o PIDCP ingressou no ordenamento jurídico pátrio por
força do Decreto-Lei 592/1992, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, foi recepcionada pelo Decreto 678/1992, entrando em vigor no direito doméstico em
25 de setembro de 1992. Em respeito aos compromissos assumidos diante
dos referidos tratados, o Brasil ficou obrigado a instituir a audiência de custódia desde o ano de 1992 quando ratificou os mesmos.
A CADH procurou consolidar, entre os países americanos, um regime
de justiça social e liberdade pessoal, em função da observância aos direitos
humanos6.
O Pacto de San José da Costa Rica baseia-se na DUDH, a qual compreende o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria e sob condições
que lhe permitam gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais,
bem como dos seus direitos civis e políticos.
O documento é composto por 81 artigos, incluindo as disposições transitórias, que estabelecem os direitos fundamentais da pessoa humana, como
o direito à vida, à liberdade, à dignidade, à integridade pessoal e moral, à
educação, entre outros. A convenção proíbe a escravidão e a servidão humana, trata das garantias judiciais, da liberdade de consciência e religião, de
pensamento e expressão, bem como da liberdade de associação e da proteção a família7.
Contudo, a efetiva aplicação da audiência de custódia deu-se no direito
doméstico a partir de 2015, a regulamentação da prisão preventiva e aplicação efetiva da prisão domiciliar para destinatários especificados em lei. As
alterações legislativas ocorridas através da Lei 12.403, de 4 de maio de 2011,
trouxeram alterações no Código de Processo Penal Brasileiro. A partir das
mudanças propostas pelo legislador ordinário, a Lei Adjetiva Penal passou
a dar um novo tratamento à denominada prisão processual, dentre outros
institutos.
LOPES JUNIOR, Aury; PAIVA, Caio. Op. cit.
ESSE, Luis Gustavo. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos e sua eficácia no direito processual brasileiro. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 100, maio 2012. Disponível
em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11689. Acesso em: 24 out. 2015.
7
GLASENAPP. Ricardo. A interpretação do princípio da igualdade no Pacto de San José da
Costa Rica. Revista Jus Navigandi, ano 19, n. 3961, 6 maio 2014. Disponível em: https://jus.
com.br/artigos/28104/a-interpretacao-do-principio-da-igualdade-no-pacto-de-san-jose-da-costa-rica. Acesso em: 21 out. 2015.
5
6
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A Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) emitiu longa
nota técnica sobre o assunto, entendendo que a audiência de custódia já se
encontra inserida no ordenamento jurídico brasileiro, por força da ratificação
da CADH e do PIDCP, mas tem pouca aplicação, ante a falta de regulamentação8.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) delineou o conceito do instituto,
nos seguintes termos: “trata-se de uma ação do CNJ mediante a qual o cidadão preso em flagrante é levado à presença de um juiz no prazo de 24 horas”.
A audiência de custódia não é um instituto que teve origem no Conselho, contudo, há de se destacar a honrosa atuação do órgão do Poder Judiciário para que o instituto fosse implementado no país.

2.1 Caso Brasileiro
O sistema prisional brasileiro vive no atual contexto uma grave crise e
um momento de constantes violações de direitos humanos.
Até o ano de 2014, o Brasil ostentava o título de quarta maior população
carcerária do mundo (aproximadamente 607.731 presos), ficando atrás apenas de Rússia (673.818), China (1,6 milhão) e Estados Unidos (2,2 milhões).
Entre os anos de 2004 e 2014, a população carcerária brasileira aumentou
substancialmente, saindo de 36.400 presos para 607.731 encarcerados. Diante dessa realidade, a taxa de encarceramento era de 299,7 presos para cada
100 mil habitantes9.
Porém, em dezembro de 2017, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça, divulgou os dados do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen/2017, referentes a 2016,
e os dados tornaram-se ainda mais preocupantes. Até junho desse mesmo
ano haviam sido encarceradas 726.712 pessoas, o que nos leva a uma taxa de
aprisionamento de 356,2 a cada 100 mil habitantes, sendo que 40% seguiam
presas sem condenação. Com isso, o Brasil é hoje o 3º país com a maior
população carcerária – ultrapassando a Rússia (618.490 em 2017), seguido
dos Estados Unidos (2,3 milhões) e China (1,7 milhão em 2015). No entanto,
na contramão dos outros países, o Brasil tem feito crescer a sua população
carcerária. São Paulo tem o maior número; 240.061 pessoas se encontram
presas (33,1 do total). No entanto, e para os propósitos deste trabalho, merece importante destaque o atual número de presos em situação provisória (sem condenação em primeira instância, ou seja, que ainda podem ser
8
Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. Acesso em: 13.mar.
2018.
9
BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional
de Informações Penitenciárias – INFOPEN, jun. 2014. Disponível em: http://www.justica.gov.
br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em: 05 set. 2015.
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presumidos inocentes). De acordo com os números do último levantamento
Infopen/2017 apenas no estado de São Paulo, 78.862 encontram-se ainda
sem condenação. Sergipe, o estado que conta com maior número de presos
provisórios, tem 5.316, sendo que 65% ainda não foram condenados10.

Gráfico 1: População Carcerária (2004-2014)11
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Tal cenário, obriga de certo modo os gestores públicos à implementação de políticas públicas voltadas ao cumprimento da CADH e a conferir
celeridade aos processos dos denominados presos provisórios.
Diante desse aspecto, e com o objetivo de combater a cultura do encarceramento em massa existente no Brasil, é que o CNJ, juntamente com o
Ministério da Justiça (MJ), desde janeiro de 2015, lançaram o projeto denominado “Audiência de Custódia”12.
O projeto acima referido tem como objeto garantir o contato pessoal da
pessoa presa com um juiz após sua prisão em flagrante. Na oportunidade, o
10
Disponível em: http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/21/brasil-ocupa-3a-posicao-em-populacao-prisional-mundial/. Acesso em: 22 maio 2018.
11
Ibid. Disponível em: http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/21/brasil-ocupa-3a-posicao-em-populacao-prisional-mundial/. Acesso em: 22 maio 2018.
12
MARQUES, Matheus. Sobre a implantação da audiência de custódia e a proteção de direitos
fundamentais no âmbito do sistema multinível. In: ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo
Rodrigo (Org.). Audiência de Custódia: da boa intenção à boa técnica. Porto Alegre: Fundação
Escola Superior do Ministério Público, p. 9-22, 2016. Disponível em: https://www.fmp.edu.
br/wp-content/uploads/2017/10/e-Book-AUDIENCIA_DE_CUSTODIA.pdf. Acesso em 20 maio
2018. p. 10
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magistrado analisará a prisão sob a ótica da legalidade, da necessidade e da
adequação da manutenção da prisão ou da eventual concessão de liberdade.
A respeito disso, a audiência de custódia tem como objetivo não apenas, averiguar a legalidade da prisão em flagrante para fins de possível relaxamento, coibindo, desta forma, eventuais excessos comuns no cotidiano
brasileiro como torturas e/ou maus-tratos, mas também o de conferir ao
juiz uma ferramenta mais eficaz, para aferir a necessidade da decretação da
prisão preventiva (ou temporária) ou a imposição isolada ou cumulativa das
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, I, II e III), sem prejuízo de
possível substituição da prisão preventiva pela domiciliar, se acaso presentes
os pressupostos do art. 318 do CPP13.
No tocante à intenção do referido projeto, que tem respaldo em normas
e tratados internacionais, como o Pacto de San José da Costa Rica, é a mesma: a de assegurar a integridade física dos presos, bem como contribuir para
o desencarceramento em massa, além de garantir o efetivo controle judicial
de prisões e reforçando a utilização de medidas alternativas ao encarceramento provisório14.
As alterações legislativas ocorridas através da Lei 12.403/ 2011, que alteraram o CPP, oferecem ao magistrado medidas cautelares alternativas à
prisão provisória. Tal modalidade de prisão tem se configurado no Brasil uma
verdadeira antecipação da pena, e tais medidas trazem em seu escopo evitar
a prisão do acusado antes do julgamento e assegurar a garantia constitucional da presunção de inocência.
Não é segredo que no ambiente policial práticas de tortura física e psicológica são corriqueiras, no intuito de obter confissões, delações, informações, nas quais não se reservam as garantias ao custodiado. Em absoluto, não
se trata de defender a impunidade ou inibir a atuação vigorosa das forças
policiais no combate à criminalidade, mas sim defender um equilíbrio e a paridade de armas entre Estado investigador, em face do cidadão em situação
de flagrância ou de investigação.
Nesse caminho se coloca a audiência de custódia, que por muitos anos,foi negligenciada na prática legislativa e jurídica no país, indo na contramão
de outros países da América do Sul, como a Argentina, Chile e Uruguai, objetos de análise deste projeto.
No sítio da CONECTAS Direitos Humanos, há uma interessante matéria
que corrobora a problemática apresentada em relação às desmedidas prisões que ocorrem em solo pátrio. Em matéria publicada em 5 de maio de
2017, a Organização Não- Governamental (ONG) internacional chega a tratar
o compromisso brasileiro em reduzir a população carcerária como “proposta
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev. atual. amp. Salvador: Jus
Podium, 2015. p. 927.
14
MARQUES, Mateus. Op. cit., p. 11.
13
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demagógica”. Isso porque a ministra de Direitos Humanos, como porta-voz
do Governo brasileiro anunciou o compromisso com a redução de 10% da
população carcerária até 201915.
No contexto de medidas efetivas, a audiência de custódia pode ser um
importante instrumento que poderá auxiliar as autoridades brasileiras na
perseguição dessa meta.
Tratando especificamente da audiência de custódia, a proposição exsurge como um método eficaz de reverter o quadro no Brasil que o coloca no
ranking de países que figuram no topo no sistema de encarceramento em
massa.

2.2 A Eficácia da Audiência de Custódia
Segundo CNJ, no ano de 2015 o projeto de audiência de custódia evitou
cerca de 6 mil prisões desnecessárias ou ilegais, resultando em economia
de mais de R$ 455 milhões aos cofres públicos e registrando uma média de
soltura de 50%16.
No Brasil, o primeiro a receber o projeto do CNJ em fevereiro foi o estado de São Paulo, que tem a maior população carcerária do país e registrou o
maior índice de liberação de presos (3,6 mil), evitando a construção de sete
novos presídios – um presídio-padrão comporta 500 presos e tem custo de
construção de R$ 40 milhões, em média. Outros estados que aderiram ao
projeto ainda no início, Espírito Santo, Maranhão e Minas Gerais registraram,
respectivamente, a liberação de 970, 404 e 329 presos em flagrante. Quando
o projeto estiver em todo o país, estima-se a liberação de 120 mil presos e
economia de até R$ 4,3 bilhões aos cofres públicos17.
Com base nos dados acima, é importante ressaltar não apenas a eficácia do método como salvaguarda dos direitos humanos, como já discutido
anteriormente, mas também as vantagens econômicas trazidas por este aos
cofres públicos.
O Ministro Ricardo Lewandowski ressalta ainda que as audiências de
custódia não agravarão a criminalidade nem representam leniência com o
preso, pois ainda que solto provisoriamente, ele será processado normalmente: “Quando evitamos que a pessoa entre no sistema carcerário, na ver15
CONECTAS. Disponível em: http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/
47213-proposta-demagogica. Acesso em: 20 dez. 2017.
16
TJ ADERE A PROGRAMA QUE REDUZ ENCARCERAMENTO. OABRJ Digital, 21. Ago. 2011. Disponível em: http://www.oabrj.org.br/noticia/93724-tj-adere-a-programa-que-reduz-encarceramento. Acesso em: 11 de mar. 2018.
17
ZAMPIER, Deborah. Audiência de Custódia evita mais de seis mil prisões desnecessárias.
Agência CNJ de Notícias, Brasília, 18 set. 2015. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/
cnj/80470-audiencia-de-custodia-evita-mais-de-6-mil-prisoes-desnecessarias. Acesso em: 13
mar. 2018.
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dade evitamos agravamento de criminalidade”18.
O Brasil apresenta um enorme atraso perante outros países da América
Latina, visto que era o único que não aplicava tal medida, com índices excelentes de redução (das prisões).
O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim)19 informa que outros países da América Latina, como Equador, Peru, Uruguai, Chile e Paraguai,
preveem a audiência de custódia, no prazo de 24h após a prisão. Os argumentos contrários ao projeto inerentes à ordem estrutural e financeira devem ser ignorados, uma vez que “cabe ao Estado aparelhar-se para assegurar
as garantias dos cidadãos, e jamais alterando a ordem de prioridade onde, as
garantias passem a ser suprimidas ou flexibilizadas segundo a benevolência
momentânea do Estado”20.
Torna-se importante ressaltar que, dentre os países da América do Sul,
que preveem a audiência de custódia, destacam-se a Argentina, o Chile e o
Uruguai, que, aliás, possuem os maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do continente21.
Portanto, vimos que a audiência de custódia é uma exigência de normas
constantes de convenções internacionais que estão em vigor no Brasil. Ela
tem diversas finalidades, não constituindo somente um momento de análise
mais detida da efetiva necessidade da decretação da prisão preventiva após
o flagrante. Apesar de não ser uma panaceia para todos os problemas de
superpopulação carcerária ou eventuais arbitrariedades policiais, é uma garantia extremamente importante para a redução desses problemas22.

Conclusão
O presente trabalho passa por uma construção jurídica extraindo conceitos e entendimentos com base na doutrina e na legislação nacional e internacional vigente.
A respeito da audiência de custódia, que por se tratar de um tema
relativamente novo, exsurge como uma pesquisa propositiva para fins de
regulação e implementação efetiva no cotidiano do Judiciário brasileiro. No
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EVITA MAIS DE SEIS MIL PRISÕES DESNECESSÁRIA. OABRJ Digital,
18 set. 2015. Disponível em: http://www.oabrj.org.br/noticia/93721-audiencia-de-custodia-evita-mais-de-seis-mil-prisoes-desnecessarias. Acesso em: 10 mar. 2018.
19
Nota Técnica sobre o PLS 554/11, 11 fev, 2015. Disponível em: http://www.senado.gov.
br/%20atividade/materia/getpdf.asp?%20t=162200&tp=l. Acesso em: 09 jun. 2015.
20
MASI, Carla Velho. A audiência de custódia frente à cultura do encarceramento. Revista dos
Tribunais, 104, v. 950, p. 77- 120, 2015.
21
Disponível em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.
html. Acesso em: 22 mai. 2018.
22
ÁVILA. Thiago André Pierobom de. Audiência de Custódia: avanços e desafios. RIL Brasília,
53, n. 211, p. 301-333, jul./set. 2016. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/211/ril_v53_n211_p301.pdf. Acesso em: 11. mar. 2018.
18
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entanto, o tema em seu cerne enfrenta frontalmente a problemática que
impacta o Direito Processual Penal pátrio, bem como é defendido como
salvaguarda de direitos humanos.
A ênfase é defender a sua aplicação da audiência de custódia em todo
território nacional, considerando o crescente aumento nos números da população carcerária, em especial os que se encontram em situação provisória,
como foi demonstrado ao decorrer dessa produção; hoje no Brasil 40% dos
custodiados aguardam ainda por julgamento, ou seja, ainda podem ser considerados inocentes.
Segundo Infopen 2017 no Brasil 64% das pessoas privadas de liberdade
são negras e correspondem a 53% da população no País23. O que enfatiza a
necessidade proteger minorias.
Na busca por fundamentos legais que embasassem a efetiva implantação do instituto, embrionariamente foi possível perceber que esta encontra
respaldo não apenas no ordenamento pátrio, como também em tratados internacionais, como na DUDH, onde por sinal encontrou o seu primeiro pilar.
Augusto Tarradt Vilela destaca que a audiência de custódia é “um instituto perfectibilizador de valores predominantes em nossa Constituição Federal, em tratados internacionais [...], além de ser um elemento extremamente
necessário para o melhor desempenho da justiça humanitária”. O contato
físico entre o cidadão preso e o julgador possibilitaria um aprofundamento
“nas subjetividades do caso” e, assim, “uma análise mais crítica e humana
da situação” Deve-se ter em conta que a manutenção da prisão representa o
risco de propiciar o contato do preso com facções criminosas dentro dos presídios, além da ruptura precoce de laços familiares e sociais, o que, sem dúvida, contribui para a marginalização e retroalimenta a massa carcerária”24.
Toda espécie de prisão provisória, como medida cautelar, deve observar, dentre outros, os princípios da necessidade e da proporcionalidade, sem
descurar da dignidade da pessoa humana, valor supremo a ser preservado
num Estado Democrático de Direito. A audiência de custódia serve justamente para assegurar a observância dessas balizas, merecendo incentivo num
contexto cultural como o brasileiro, que ainda hoje exalta o encarceramento
processual sem apoio em critérios normativos razoáveis25.
Todavia, deve-se reconhecer a importância que órgãos da própria justiça,
como o CNJ, abram os olhos para questões de Direito que não são observadas,
como os recentes projetos e resoluções adotadas com o intuito de difundir
a Audiência de Custódia como uma defesa a possíveis erros e abusos, assim
23
BRASIL OCUPA 3ª POSIÇÃO EM POPULAÇÃO PRISIONÁRIA MUNDIAL. IDDD, 21 dez. 2017.
Disponível em: http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/21/brasil-ocupa-3a-posicao-em-populacao-prisional-mundial/. Acesso em: 21 maio 2018.
24
MASI, Carla Velho. Op. cit.
25
Ibid.
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como a garantia de um devido processo, que se inicia respeitando o indivíduo
como pessoa, independentemente de suas condutas, pois estas devem ser
provadas no processo e não previamente26.
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DIREITOS E GARANTIAS PROCESSUAIS NO COMBATE AO
TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL
Gustavo Roberto Costa1

Introdução
Desde a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, já se reconhecem como fundamentais os direitos do ser
humano de não “ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas” (art. 7º) e de ser
“considerado inocente até ser declarado culpado” (art. 9º). No contexto da
Revolução Francesa, a prisão fora das hipóteses legais e sem observância de
formalidades mínimas mostrou-se incompatível com os ideais libertários e
liberais que balizaram o processo revolucionário.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, e reafirmando que o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz”, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), ao proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),
reforçou a necessidade de que “[t]oda pessoa acusada de um ato delituoso
presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no
decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de
defesa lhe sejam asseguradas” (art. 11 (1))2.
Dada a importância dos princípios inseridos na DUDH, foram eles novamente repetidos quando da elaboração do Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos3 (PDCIP). No art. 14 (2) consta que “[t]oda pessoa acusada
de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for

Mestrando em Direito Internacional na Universidade Católica de Santos (UniSantos). Especialista em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Internacional (UNINTER-PR). Promotor
de Justiça no Estado de São Paulo. Membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”.
2
Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm. Acesso em: 7 mar.
2018.
3
Promulgado no Brasil por meio do Decreto 592/92. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 7 mar. 2018.
1
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legalmente comprovada sua culpa”. Já os parágrafos 14 e 35 do mesmo artigo
trazem uma série de garantias processuais que devem ser observadas pelos
Estados-partes.
As garantias do devido processo legal e da presunção de inocência foram incluídas na Constituição Federal em vigência no Brasil6 (CF/88), no seu
art. 5º, incisos LIV7 e LVII8. Após mais de vinte anos de ditadura civil-militar,
em que a prisão foi utilizada para perseguir inimigos e dissidentes políticos,
fez-se necessário deixar claro que somente nos casos expressamente indicados na lei e por decisão judicial suficientemente fundamentada (art. 5º, LXI9)
poderia alguém ser privado de sua liberdade, notadamente antes de ter declarada sua culpa por sentença judicial transitada em julgado, garantindo-se
o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV10).
Por outro lado, tem-se visto, no país, uma escalada crescente nos
esforços estatais para o combate aos crimes de tráfico ilícito de drogas. Isso
fez com que o número de pessoas presas e processadas por esses crimes
Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o
direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal
formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil [...].
5
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, pelo menos, às seguintes garantias:
a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da
natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada;
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a comunicar-se
com defensor de sua escolha;
c) De ser julgado sem dilações indevidas;
d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de
defensor de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste
de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo;
e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e de obter o comparecimento
e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem as de
acusação;
f) De ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua
empregada durante o julgamento;
g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.
6
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso
em: 7 mar. 2018.
7
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
8
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
9
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
10
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
4
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aumentasse vertiginosamente. Parte significativa dos presos é provisória, ou
seja, contra quem ainda não há uma sentença condenatória definitiva. Tornase necessário verificar, portanto, se as garantias processuais penais elencadas
na DUDH – adotadas definitivamente pelo ordenamento jurídico nacional em
razão da CF/88 – estão sendo observadas no país.
O presente trabalho tem o escopo de analisar os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constantes do art. 11 (1) da
DUDH, na seara penal; analisar qual o alcance que a doutrina e a jurisprudência – principalmente do Supremo Tribunal Federal (STF) – dão aos postulados. Posteriormente, verificar se tais princípios vêm sendo corretamente
adotados no país, em especial nos processos envolvendo o tráfico ilícito de
drogas, e, em caso negativo, quais as possíveis consequências para os grupos
vulneráveis, uma vez que se nota o aumento preocupante no número de presos, provisórios e definitivos, envolvidos com crimes relacionados a drogas
ilícitas.

1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi necessário um consenso
mínimo entre a comunidade internacional sobre o pertencimento, por parte
de todos os seres humanos, de direitos básicos e inalienáveis, que os devessem acompanhar desde seu nascimento. Daí porque, em 10 de dezembro de
1948, aprovada por 48 países e apenas 8 abstenções, foi adotada a DUDH,
consolidando “a afirmação de uma ética universal”11. Segundo o documento,
a existência, por si só, já garante à pessoa a titularidade de direitos humanos.
Mas a DUDH foi além: reconheceu, de forma inédita, a indivisibilidade
dos direitos humanos. Afirmou que tanto os direitos civis e políticos quanto
os econômicos, sociais e culturais merecem a mesma proteção, combinando-se o discurso liberal, de limitação e controle do poder do Estado, com o
social, no qual a igualdade também é princípio basilar, devendo o Estado agir,
de forma efetiva, para garanti-la12. As duas primeiras dimensões de direitos,
portanto, aparecem na DUDH como interdependentes e complementares.
Estamparam-se “de forma lapidar direitos e garantias que nenhuma
Constituição insuladamente lograra ainda congregar, ao redor de um consenso universal”13. A história dos direitos humanos é a história “da liberdade
moderna, da separação e limitação de poderes, da criação de mecanismos
que auxiliam o homem a concretizar valores cuja identidade jaz primeiro na
Sociedade e não nas esferas do poder estatal”14.

11
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional internacional. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 141.
12
Ibid. p. 142-144.
13
BONAVIDES. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 483.
14
Ibid. p. 484.
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Apesar de, inicialmente, a DUDH não conter a força de um tratado
internacional, é certo que ela tomou força de direito costumeiro. Tem-se que
a DUDH “apresenta força jurídica obrigatória e vinculante, na medida em que
constitui interpretação autorizada da expressão ‘direitos humanos’ constante
dos arts.1º (3) e 55 da Carta nas Nações Unidas”. Ademais, a DUDH “exerce
impacto nas ordens jurídicas nacionais, na medida em que os direitos nela
previstos têm sido incorporados por Constituições Nacionais”15.
Os postulados do devido processo legal e da presunção de inocência
são direitos de primeira dimensão. Representam um limite intransponível à
atividade estatal. Embora já constassem de declarações anteriores, tiveram,
com a promulgação da DUDH, reafirmada sua importância para o exercício
da cidadania. Afinal, não há como direitos humanos serem respeitados em
sua inteireza se qualquer pessoa puder ser processada, julgada e punida sem
a observância de formalidades mínimas, que garantam direitos processuais
efetivos.

2. O Princípio do Devido Processo Legal
Em verdade, a expressão devido processo legal representa uma proteção ampla aos direitos fundamentais. Significa que, em toda sua atividade
– seja executiva, seja legislativa, seja judiciária –, o Estado deve respeitar
regras previamente estabelecidas, que impeçam o arbítrio e a perseguição.
É conhecida a divisão do princípio entre devido processo legal material (ou
substantivo) e devido processo legal formal (ou adjetivo). Para a presente
reflexão – breve que será – importa analisar a porção adjetiva do princípio,
que “equivale, basicamente, ao acesso à Justiça”16.
Em processos judiciais, para que as decisões emanadas de tribunais e
juízes tenham legitimidade, é necessário que todas as etapas processuais,
previstas em lei, sejam rigorosamente seguidas. O princípio significa também
que “alguém só pode ser julgado e condenado por juiz competente previamente estabelecido na ordem judiciária e por crime que previamente também seja definido como tal em lei”17. A CF/88 foi pródiga em prever uma série
de direitos e garantias processuais, incorporando-os ao princípio do devido
processo legal.
Alguns dos principais exemplos de garantias fundamentais ligadas ao
processo são os seguintes: princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º,
XXXV); princípios do juiz e do promotor natural (art. XXXVII e LIII); princípios
do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV); princípio da proibição da proPIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 151.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.
17
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1994.
p. 385.
15
16
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va ilícita (art. 5º, LVI); princípio da motivação das decisões judiciais (art. 5º,
IX e X); princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVII); princípio
da presunção de inocência (art. 5º, LVII). Desta forma, deve a lei processual
prever procedimentos nos quais todas as garantias constitucionais sejam observadas.
Por sua especial importância, tratar-se-á, ainda que superficialmente,
do princípio da presunção de inocência, cuja implantação se mostra demasiadamente difícil, em razão do conflito de interesses envolvidos em processos
criminais nos quais há restrição provisória da liberdade de pessoas acusadas.

3. O Princípio da Presunção de Inocência
Tanto a DUDH como a CF/88 – assim como o PIDCP e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8 (2))18 – preveem expressamente que é
direito de toda pessoa ser tratada como inocente até que uma decisão judicial, que obedeça aos parâmetros do devido processo legal, seja proferida.
Mas a CF/88 avançou ainda mais: asseverou expressamente que a pessoa só
pode ser considerada culpada após “o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória” (art. 5º, LVII).
Como os princípios se inter-relacionam, somente após todas as etapas
do devido processo legal, será possível que alguém seja considerado culpado e inicie o cumprimento de uma pena criminal. Até o trânsito em julgado,
portanto, é direito do acusado não ostentar o status de condenado, nem ser
tratado como tal. Trata-se de uma “projeção dos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito,
do contraditório, da ampla defesa, do favor libertatis, do in dubio pro reo e
da nulla poena sine culpa”19.
O conflito se apresenta quando há necessidade de se adotarem medidas de caráter acautelatório no processo criminal, notadamente aquelas que
representam restrição da liberdade de ir e vir. A privação da liberdade de
alguém, antes da sentença definitiva, é uma violação ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, circunstâncias que tornem a medida
imperiosa podem ocorrer. A própria CF/88 permite a prisão em a “flagrante
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”
(art. 5º, LXI).
É mister, todavia, que exceções ao princípio da presunção de inocência
sejam evitadas ao máximo, para que não se faça tábula rasa do texto constitucional. Mostra-se necessário que as hipóteses legais que permitem a prisão
de acusados antes da sentença definitiva sejam claras. Assim, a prisão proDisponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm.
Acesso em: 7 mar. 2018.
19
BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit., p. 547.
18
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visória deve ser utilizada somente quando e se for necessária, sob pena de
funcionar como punição antecipada, o que não se pode admitir.

4. A Presunção de Inocência e o Devido Processo Legal Criminal
no Brasil no Combate ao Tráfico de Drogas
4.1. A Posição dos Tribunais Brasileiros
Até pouco tempo atrás, as turmas do STF divergiam a respeito da possibilidade de a lei negar peremptoriamente a liberdade provisória a acusados de crimes hediondos e assemelhados, incluindo o de tráfico de drogas. A
Primeira Turma tinha posição definida no sentido de que a lei poderia vedar
o benefício. Segundo o entendimento que prevalecia na turma, se CF/88 estabelece a inafiançabilidade para crimes hediondos ou equiparados20, com
maior razão não poderia a lei prever a liberdade provisória sem fiança.
Defendia-se não haver necessidade de analisar o caso concreto para o
decreto de prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas, em razão do
que dispõe o art. 44, caput, da Lei 11.343/0621. Mesmo após a alteração legislativa levada a cabo pela Lei 11.464/07, que retirou a expressão “e liberdade
provisória” do art. 2º, II, da Lei 8.072/9022 (dispõe sobre os crimes hediondos
e determina outras providências), a impossibilidade da liberdade provisória
seria decorrência lógica da vedação constitucional ao arbitramento de fiança23.
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
21
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e para. 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 7 mar. 2018.
22
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
[...]
I - anistia, graça e indulto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8072.
htm. Acesso em: 7 mar.2018.
23
Nesse sentido: “2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5º, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2º, inc.
II, da Lei n. 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes
de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse diversamente,
tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao
retirar a expressão “e liberdade provisória” do art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a
20
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A Segunda Turma também adotava esse entendimento24, até que começou a mudá-lo. Nos autos do Habeas Corpus (HC) 94.681/RJ, em que foi relator o Ministro Celso de Mello25, analisava-se a possibilidade de ser decretada
– e mantida – a prisão preventiva após a decisão condenatória de segunda
instância, mas com recursos excepcionais pendentes26. O paciente havia sido
condenado por homicídio qualificado, e a impetração questionava a inconsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.
Entendeu-se, no voto condutor do acórdão, que o decreto de prisão
preventiva é possível, desde que “encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção”. Destacou-se expressamente que
“a prisão cautelar não pode – nem deve – ser utilizada [...] como instrumento
de punição antecipada”, eis que “prevalece o princípio da liberdade”. Aduziu-se, outrossim, que a ordem de encarceramento preventivo não pode apoiar-se “na avaliação puramente subjetiva do magistrado”, e que “presunções
arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais [...], não
podem prevalecer sobre o princípio da liberdade”27.
Também na Segunda Turma do STF, nos autos do HC 108.508/SC, de
relatoria do Ministro Ayres Britto28, em que se discutia a validade de decreto

uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não
da expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em
flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito
de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes. 5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5º, inc. XLIII, da Constituição da República, e no
art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente
para impedir a concessão de liberdade provisória.” (STF, HC 98655 AgR/MG, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 30/06/2009, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-157 Divulg.
20-08-2009 Public. 21-08-2009).
24
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-Corpus n. 94.661/SP, Relator(a) Min: ELLEN GRACIE, Julgamento: 30 set. 2008, Órgão Julgador: Segunda Turma, DJe 202, divulg. 23 out.2008,
p. 536.
25
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-corpus n. 94.681/RJ, Relator Min. Celso de Mello,
Julgamento: 26 out. 2010, Órgão julgador: Segunda Turma, DJe 048, Divulg. 07 mar. 2012,
Public. 08 mar. 2012.
26
Embora o caso trate de crime diverso, podem-se extrair importantes lições a respeito da excepcionalidade da prisão preventiva, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais
que a decretam e da impossibilidade de ela ser utilizada como punição antecipada.
27
Além disso, no acórdão ficou decidido ainda que recursos excepcionais, com ausência de
eficácia suspensiva, não impediriam, a priori, o exercício de recorrer em liberdade. Esse entendimento foi revisto recentemente, nos autos do HC 126.292, que passou a admitir a execução
da pena após a decisão condenatória de segunda instância.
28
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-Corpus n. 108.508/SP, Relator(a) Min: AYRES BRITTO, Julgamento: 02-08-2011, Órgão Julgador: Segunda Turma, DJe 022, Divulg. 02-08-2011,
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de prisão preventiva em processo envolvendo tráfico de drogas, assentou-se
que qualquer prisão cautelar somente é válida se devidamente fundamentada e amparada em algum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal (CPP)29, sem “o que se dá a inversão lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não culpabilidade é de prevalecer”. E o
acórdão foi além: cravou que considerações sobre a “gravidade do delito ou
expressões de mero apelo retórico não validam a ordem de prisão cautelar”.
Asseverou ainda que a regra, para a Lei Maior, é a liberdade, inclusive em
razão do dispositivo constitucional que obriga a que a perda da liberdade de
alguém somente se dará com o devido processo legal. Afirmou o magistrado
que a inafiançabilidade dos crimes hediondos e equiparados não pode “impedir a concessão judicial da liberdade provisória”, acrescentando que o juiz
está adstrito ao princípio tácito da “individualização da prisão (e não somente da pena)”30. Concluiu no sentido de que o maior rigor exigido pela CF/88
para esse tipo de crime “não tem a força de minimizar e muito menos de
excluir a participação verdadeiramente central do Poder Judiciário” quando
o assunto é privação da liberdade do indivíduo.
A controvérsia entre as turmas foi finalmente superada quando o julgamento do HC 104.339/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes31, foi
afetado ao Plenário, a fim de assentar a jurisprudência da corte sobre o tema.
Questionava-se, naquele caso, acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que negou ordem de habeas corpus a um paciente sob a justificativa de que o
art. 44 da Lei 11.343/2006 vedava o benefício a acusados da prática de tráfico
de drogas. Por maioria de votos, os ministros do Pretório Excelso declararam,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade do dispositivo legal, reafirmando
a necessidade de se analisarem os requisitos do art. 312 do CPP para a validade do decreto de prisão preventiva32.
Assim, como para todos os demais crimes, aos acusados por tráfico de
Public. 01-02-2012, p. 113-119.
29
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm. Acesso em: 7 mar. 2018.
30
Afora isso, segundo o voto condutor, a inafiançabilidade dos crimes hediondos ou equiparados quer significar apenas que a lei não pode estabelecer o mero pagamento de uma fiança
para a liberdade provisória.
31
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-Corpus n. 104.339/SP, Relator(a) Min: GILMAR
MENDES. Julgamento: 10-05-2012, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJe 239 Divulg 05-12-2012,
Public 06-12-2012.
32 Ementa: Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração ao art. 33, caput, c/c
40, III, da Lei 11.343/2006. 3. Liberdade provisória. Vedação expressa (Lei n. 11.343/2006,
art. 44). 4. Constrição cautelar mantida somente com base na proibição legal. 5. Necessidade
de análise dos requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação inidônea. 6. Ordem concedida,
parcialmente, nos termos da liminar anteriormente deferida.
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drogas seria plenamente cabível a liberdade provisória, desde que não estivessem presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 da lei adjetiva penal. Consagrou-se o entendimento de que, se por um lado a CF/88 exige que
crimes hediondos ou equiparados sejam inafiançáveis (art. 5º, XLIII), por outro a mesma Constituição também consagra o princípio da liberdade (art. 5º,
LXVI), o da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, LVI) e o da presunção de inocência (art. 5º, LVII), os quais devem prevalecer sobre o primeiro.
Com os parâmetros postos pelo Tribunal Supremo do país, mostra-se
necessário verificar se estão sendo observados pelas cortes inferiores. A presente pesquisa teve enfoque especial em decisões de ações de habeas corpus proferidas por alguns dos tribunais de importantes Estados brasileiros,
bem como por alguns tribunais federais33. Privilegiaram-se decisões recentes,
primordialmente do ano de 2017, após mais de cinco anos da declaração de
inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/2006 pelo STF.
Nos acórdãos analisados, julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ/SP), o grande número de habeas corpus negados pelas câmaras criminais
não chama tanto a atenção como os fundamentos utilizados para indeferir
os pleitos de liberdade reclamados por impetrantes do remédio constitucional. O que se percebe é que argumentos que levam em conta julgamentos
morais sobre a conduta, menções à gravidade em abstrato do delito e juízos
meramente conjecturais – tudo já repudiado pelo STF – são aqueles mais utilizados pelos desembargadores em seus votos. Embora na maioria das vezes
haja menções aos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, raramente se
vê a análise de dados concretos que possam justificar a prisão processual34.
33
Todos os acórdãos foram pesquisados no endereço eletrônico dos tribunais estaduais e federais mencionados.
34
A garantia da ordem pública é a hipótese mais utilizada pelos desembargadores ao decidir,
embora a conveniência da instrução processual e a necessidade de aplicação da lei penal também sejam mencionadas. O que se nota com frequência é a menção a frases e expressões do
texto legal, sem que se indique sua ocorrência no caso, como, por exemplo, constou do voto
condutor do HC 2226148-40.2017.8.26.0000, da 11ª Câmara de Direito Criminal, em que foi
relator o desembargador Paiva Coutinho (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Julgado em 13 dez. 2007), no qual constou: “Ao contrário do deduzido pelo impetrante,
a decisão impugnada (fls. 64/66) reúne fundamentação idônea, com indicação concreta dos
fatos ora tratados, não merecendo reparo. Na oportunidade, a autoridade judicial reportou-se
à existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, observando
que o paciente, remexia no terreno onde foi recuperado o entorpecente, informando estar
ciente da droga, apesar de ressalvar que se destinava ao uso próprio, justificando-se, pois,
sua segregação cautelar ao resguardo da ordem pública, a preservação da regular instrução
processual e a garantia da aplicação da lei penal”. Fundamentação similar foi utilizada no julgamento do HC 2215369-26.2017.8.26.0000, da 14ª Câmara de Direito Criminal, em que foi
relator o desembargador Marco de Lorenzi (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Julgado em 14 dez. 2017): “De acordo com os autos, as circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à sua
condenação anterior por crime da mesma espécie, fundamentam suficientemente a prisão
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Verificou-se também que não houve impacto significativo nas Câmaras
Criminais do tribunal paulista em razão do julgamento do HC 104.339 pelo
STF, visto que, em muitos dos casos verificados, os desembargadores denegaram a ordem de soltura com fundamento na vedação legal prevista no art. 44
da Lei 11.343/06. Chamaram a atenção acórdãos que chegam a mencionar a
decisão da corte superior, mas expressamente se negam a segui-la35. Alguns
desembargadores chegam a defender que a liberdade provisória é vedada
pela CF/8836, em completa dissonância com o que foi decidido pelo STF nos
precedentes supracitados (HC 108.508 e HC 104.339).
Os acórdãos do tribunal de São Paulo destoam ainda da jurisprudência
da Suprema Corte quanto ao uso de expressões de carga retórica e de julgamentos antecipados quanto ao mérito da causa. Constatou-se ser muito
comum argumentos como aqueles que atribuem ao tráfico de drogas “consequências nefastas, motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano”37, que provoca “pânico e temeridade social”38, coloca “em polvorosa a ordeira sociedade”39 e promove “a destruição de famílias”40. Chamou
a atenção também o voto em que o magistrado alega que o traficante não se
importa “com seus semelhantes, preferindo o nefasto comércio a qualquer

cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal”.
Encontrou-se acórdão em que o magistrado relator sequer mencionou quaisquer dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP para negar a liberdade ao paciente (HC 2219508-21.2017,
9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Carlos Monnerat, julgado em 14 dez. 2017).
35
Como, por exemplo, no julgamento do HC 2214519-69.2017.8.26.0000 (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3ª Câmara de Direito Criminal, relator Luiz Antonio Cardoso, julgado em 28 nov.2017). Encontrou-se voto em que o magistrado aduziu que decisões
meramente incidenter tantum do STF não se estendem a outros casos, e que, segundo lição de
João Mendes Jr. (sem referência à fonte), “o Juiz deve julgar pela Lei, e não pelo julgado” (SÃO
PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC 2220868-88.2017.8.26.0000, 6ª Câmara
Criminal, rel. Ricardo Tucunduva, julgado em 14 dez. 2017)
36
Constou do acórdão proferido nos autos do HC n. 2225392-31.2017.8.26.0000 (SÃO PAULO.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Ricardo Tucunduva, julgado em 11-01-2018): “Andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva
do paciente, calcando a sua decisão nos pressupostos referidos no artigo 312 do Estatuto de
Rito, não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da liberdade provisória àqueles que são
acusados da prática de tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão
de liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas –, constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.”
37
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC n. 2224514-09.2017.8.26.0000,
1ª Câmara Criminal, rel. Figueiredo Gonçalves, julgado em 18-12-2017.
38
HC n. 2211741-29.2017.8.26.0000, 8ª Câmara Criminal, rel. Grassi Neto, julgado em 14-122017.
39
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC n. 2224539-22.2017.8.26.0000,
15ª Câmara Criminal, rel. Sale Junior, julgado em 14-12-2017.
40
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC n. 2225017-30.2017.8.26.0000,
1ª Câmara Criminal, rel. Diniz Fernando, julgado em 18-12-2017.
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outra atividade lícita”41, e também outro, no qual constou que “a sociedade
deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade [...] que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens”42.
Foi encontrado acórdão em que o desembargador relator chegou a dizer expressamente que o benefício da soltura deve “se restringir a casos excepcionais”43.
Acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demonstram que a
realidade não é diferente naquele Estado. Foi encontrada decisão que manteve a prisão decretada em primeira instância em razão da “prática de crimes
graves, dentre eles o tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo”. Em
outro, o fundamento foi que crimes como o tráfico são “matizes para diversos outros, gerando consequências nefastas para toda a sociedade”44, e em
outro, a preventiva foi mantida “diante da gravidade do crime revelada pelas
circunstâncias da prisão”45. Alegações como a que o tráfico de drogas causa
“instabilidade à paz social, à segurança e à tranquilidade das pessoas, o que
vem a gerar perigo para a ordem pública”46 foram igualmente encontradas
em decisões do tribunal fluminense. Acórdãos com fundamentos semelhantes também foram proferidas pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais47, do

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC n. 2237024-54.2017.8.26.0000,
6º Câmara Criminal, rel. Machado de Andrade, julgado em 11-01-2018.
42
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC n. 0047693-87.2017.8.26.000, 2ª
Câmara Criminal, rel. Francisco Orlando, julgado em 18-12-2017.
43
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HC n. 2234951-12.2017.8.26.000,
6ª Câmara Criminal, rel. Zorzi Rocha, julgado em 11-01-2018. O mais curioso é que, no caso
analisado, o paciente era primário e havia sido preso em flagrante com “duas porções de cocaína, pesando aproximadamente dois gramas, e cinco porções de cocaína, pesando aproximadamente dois gramas”. Se um acusado primário, preso em cerca de 4 gramas de drogas – o
que se aproxima muito mais de porte para consumo pessoal – não se encaixa na “exceção”
mencionada pelo magistrado, difícil saber quem se encaixaria.
44
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. HC n. 005245374.2017.8.19.0000, 8ª Câmara Criminal, rel. Claudio Tavares O. Junior, julgado em 18-10-17.
45
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. HC n. 005957019.2017.8.26.0000, 1ª Câmara Criminal, rel. Luiz Zveiter, julgado em 28-11-2017. Segundo o
magistrado, a necessidade da prisão foi comprovada principalmente em razão do modus operandi do agente, o que seria suficiente para demonstrar sua “faceta de personalidade perigosa”, pois teria sido preso com 36 gramas de crack, 14 de cocaína e 18 de maconha.
46
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. HC n. 006083119.2017.8.19.0000, rel. Siro Darlan, 7ª Câmara Criminal, julgado em 23-11-2017. No seu voto,
o desembargador relator ainda frisou que “a garantia da ordem pública vincula-se ao prestígio
e a credibilidade da atividade jurisdicional”.
47
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. HC n. 10000130863483000
MG, rel. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, julgado em 17-12-2013. No acórdão constou que: “a manutenção da prisão cautelar nos delitos de tráfico de drogas é exigida
para a manutenção da ordem pública, tendo em vista que o tráfico induz a prática de inúmeros outros crimes e gera a intranquilidade no meio social, desagrada as famílias e conduz à
ascensão da violência”. Em sentido similar: HC 1.0000.17.081885-0/000, rel. Paulo Cézar Dias,
41
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Paraná48 e da Bahia49.
No âmbito da Justiça Federal, a situação encontrada não foi diferente.
Nos Tribunais Regionais Federais também foram analisados casos que tiveram as mesmas motivações. Houve acórdão do Tribunal Regional Federal da
3ª região (TRF-3) em que constou que “a violência, nesse contexto (do tráfico), é indireta”. Na mesma decisão, foi asseverado que o crime recebe o
tratamento de hediondo, “ante o alto grau de repugnância e malferição aos
valores da vida humana”50. Já num julgamento do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF-2), o desembargador relator aduziu no seu voto que a necessidade da prisão pode estar justificada “pela natureza grave do crime e a
grande quantidade de droga apreendida”51.
Os argumentos indicados, além de não serem jurídicos e serem contrários ao que já foi assentado pelo STF – pois baseados na gravidade em
abstrato do crime e de mero apelo retórico, alheios aos requisitos legais que
permitem a prisão preventiva –, representam a opinião pessoal dos julgadores sobre o fato julgado; são puramente subjetivos. Afora isso, ao manter a
prisão de acusados em razão desses motivos, o que se faz é transformar a prisão preventiva em punição antecipada, em manifesto prejuízo dos princípios
do devido processo legal e da presunção de inocência. Assim, ao que parece,
é possível que muitas pessoas estejam presas provisoriamente sem que haja
7ª Câmara Criminal, julgado em 28/11/2017. No caso, a prisão cautelar foi mantida porque,
“além do irrefutável abalo social que o crime de tráfico de drogas traz para a comarca, referido delito é dotado de grande censurabilidade e gravidade, gerador de ampla repercussão no
meio social, causando preocupação e insegurança”.
48
PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. HC n. 0043215-15.2017.8.26.0000, rel.
Fernando Wolff Bodziak, 4ª Câmara Criminal, julgado em 08-02-2018. Constou do voto condutor do acórdão: “o demonstrado por um dos agentes da suposta associação modus operandi
para o narcotráfico demonstra ousadia extraordinária, o que aquilata a gravidade do crime”. Cf.
também: PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. HC n. 0045048-68.2017.8.16.0000,
rel. Luiz Osório Moraes Panza, 5ª Câmara Criminal, julgado em 08-02-2018. O desembargador
relator, em seu voto, transcreveu trecho da decisão de primeira instância, na qual constou: “o
delito imputado ao indiciado é de extrema gravidade, sendo apto a causar nos membros da
comunidade medo e indignação. Além disso, revela o total descaso do agente para om os valores sociais e o risco a que estaria sujeita a comunidade em razão da convivência com indivíduo
que demonstra tal desrespeito pela integridade física e moral de seus semelhantes. O temor
popular derivado de sua possível libertação anuncia-se evidente, como costuma acontecer
quando se trata de delito dessa gravidade, gerando abalo da ordem pública”.
49
BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. HC n. 0018878-65.2017.8.05.0000, rel. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal, data da publicação do acórdão: 19-12-2017; HC n.
0020774-46.2017.8.05.000, rel. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação do acórdão: 01-12-2017.
50
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. TRF-3, HC n. 0004123-26.2017.4.03.0000,
rel. André Nekatschalow, Quinta Turma, julgado em 22-01-2018.
51
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. TRF-2, HC n. 0100143-09.2017.4.02.0000,
rel. Paulo Espírito Santo, Primeira Turma Especializada, julgado em 14-06-2017.
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fundamento legal para tanto, o que colabora para o colapso ainda maior da
já dramática situação de nossa superlotação carcerária.
Tendo visto a aplicação do devido processo legal criminal e da presunção de inocência pelos tribunais pátrios, cabe agora verificar seus reflexos
práticos, e se estão de acordo com o quanto apregoado pela DUDH.

4.2. A Situação Carcerária Brasileira
Conforme o último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional, órgão integrante
do Ministério da Justiça, a população prisional do Brasil em junho de 2016
já era de 726.712 pessoas, para 368.049 vagas, o que significa um déficit de
358.66352. O trabalho mostra que o número de pessoas privadas da liberdade
no período superava em 707% o total registrado no início da década de 1990,
quando havia no Brasil cerca de 90 mil presos53.
O Estado de São Paulo – cujo tribunal foi um dos pesquisados no presente trabalho –, consoante o estudo, concentra 33,1% dos presos do país54. A
taxa de encarceramento, ou seja, o número de presos por 100 mil habitantes,
em junho de 2016, já alcançava 352,6 pessoas, o que representa um aumento de 157% desde o ano 200055. Segundo o documento, os presos provisórios
são 40% da população carcerária. Em 2000, o número era de 80.775, enquanto, em 2016, saltou para 292.45056, ao mesmo tempo em que o número de
vagas disponíveis para essa modalidade de prisão era de 118.447, uma taxa
de ocupação de 247%57.
Nota-se ainda pelo estudo que pessoas com idade entre 18 e 24 anos
são cerca de 30% dos presos, enquanto as de idade entre 25 e 29 chegam a
25%. Isso significa que mais da metade da população carcerária brasileira é
composta de jovens de até 29 anos de idade58. Quando os dados são a respeito da raça ou cor dos presos, nota-se que os negros representam 64% da
população prisional, ao tempo em que são 53% da população brasileira. Há
desta forma, “a sobrerrepresentação deste grupo populacional no sistema
prisional”59. No quesito escolaridade, verifica-se que 51% dos presos têm o
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional.
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: INFOPEN Atualização – Junho de 2016,
Brasília, 2017. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf.
Acesso
em: 7 mar. 2018.
53
Ibid., p. 7-9.
54
Ibid., p. 9-10.
55
Ibid., p. 12.
56
Ibid., p. 13-14.
57
Ibid., p. 23.
58
Ibid., p. 30.
59
Ibid., p. 32.
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ensino fundamental incompleto, 4% são analfabetos, 6% são alfabetizados
sem cursos regulares e 14% têm o ensino fundamental completo. Observa-se
claramente o baixo grau de escolaridade dos presos no país.
Quando a análise é em relação do tipo penal, é possível fazer uma relação direta entre a política de drogas e o aumento da população carcerária.
Crimes de tráfico de drogas “correspondem a 28% das incidências penais”,
quer dizer, é o crime que conta com maior número de presos60. Na comparação entre os gêneros, constata-se que a mulheres presas por tráfico de drogas representam 62% do total, enquanto os homens encarcerados por esse
tipo de crime são 26%61.
Outros dados também chamam a atenção, como a falta de atendimento à educação, pois apenas 12% dos presos estão envolvidos com alguma
atividade educativa62, e a falta de postos de trabalho, uma vez que somente
15% dos presos exerciam atividades laborais no período analisado, embora
tanto trabalho como educação sejam direitos garantidos aos presos pela Lei
de Execução Penal (art. 41, VI e VII)63.
O que se percebe, assim, é a falta de estrutura no sistema penitenciário brasileiro para receber o número total de presos. Questões como baixa
escolaridade, baixa renda, alta concentração de negros e de mulheres, pouca oferta de serviços básicos como educação e trabalho, fazem com que os
grupos vulneráveis sejam os mais prejudicados pelo uso desenfreado e sem
critérios claros da prisão preventiva pelas instâncias do Poder Judiciário nacional.

Conclusão
O documento que instituiu, no âmbito internacional, a afirmação de
uma ética universal, foi a DUDH, a qual reconheceu que o ser humano é portador de direitos fundamentais desde seu nascimento. Foi a primeira declaração que reconheceu como fundamentais, interdependentes e complementares os direitos de 1ª e 2ª dimensões, deixando claro que uns não sobrevivem
nem tem real efetividade sem os outros. Idealizou-se, assim, a junção dos
ideais liberais com os sociais num único documento.
Dentre os direitos de primeira dimensão – já reconhecidos em declarações anteriores – que foram reafirmados pela DUDH encontram-se os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, cujo conteúdo
representa uma forte limitação à atividade estatal, a qual, sempre que for capaz de restringir direitos dos particulares, deve obedecer a critérios e regras

Ibid., p. 43.
Ibid., p. 43.
62
Ibid., p. 53.
63
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 7
mar.2018.
60
61
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claras, previamente estabelecidas e que garantam ao cidadão efetivos meios
de defesa. Foram os princípios adotados de forma inédita no Brasil com a
promulgação da CF/88.
Atento ao comando da Lei Maior, o STF, após muita controvérsia, assentou seu entendimento no sentido de que, em processos criminais – inclusive
relativos a crimes hediondos e assemelhados –, a liberdade da pessoa acusada é a regra, e a prisão provisória a exceção. Segundo a corte máxima, a
lei não pode excluir do Poder Judiciário o papel de avaliar o caso concreto, a
fim de decidir sobre a prisão ou liberdade do cidadão antes da condenação
definitiva. Além do mais, decidiu o STF que são ilegais decisões que decretam
a prisão preventiva com base na gravidade em abstrato do crime, por argumentos de mero apelo retórico ou que funcione como punição antecipada.
Mesmo assim, alguns tribunais nacionais permaneceram ignorando os
critérios e parâmetros colocados pelo STF. Tribunais estaduais e de tribunais
regionais federais ainda decretam e mantêm a prisão provisória de acusados
por tráfico de drogas fazendo juízos morais sobre a conduta, exaltando a gravidade em abstrato do crime e fazendo julgamentos antecipados do mérito
da causa, tudo já repudiado pela instância última do Poder Judiciário nacional.
O número significativo de prisões preventivas decretadas fora das hipóteses legais pode ser uma das causas para o aumento vertiginoso da população carcerária, visto que, do total de presos, cerca de 40% são provisórios.
A falta de vagas e de estrutura mínima nas prisões brasileiras – como a deficiente prestação de serviços básicos como educação e trabalho –, a par da sobrerrepresentação de presos provenientes das classes mais baixas, de negros
e de pessoas com pouca escolaridade, denota que a utilização indiscriminada
da prisão preventiva pelo Poder Judiciário causa graves danos ao segmento
mais vulnerável da população. Portanto, ao que parece, os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, inscritos na DUDH, não estão
sendo observados integralmente no Brasil.
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O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS PRISIONAIS NO BRASIL
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho1

Introdução
A existência da forma-prisão é anterior à sua utilização sistemática nas
leis penais. Embora seja inegável que o encarceramento existe desde os tempos mais remotos, este não tinha o caráter de sanção penal. Até os fins do
século XVIII, a prisão serviu apenas aos objetivos de contenção e guarda dos
réus, para preservar sua integridade física até o momento de serem julgados e executados. Recorreu-se, durante longo período histórico, fundamentalmente, à pena de morte, às penas corporais (mutilações e açoites) e às
infamantes. “Durante vários séculos, a prisão serviu de depósito – contenção
e custódia – da pessoa física do réu, que esperava, geralmente em condições
subumanas, a celebração de sua execução”2. A prisão era a “sala de espera”
dos suplícios, fundamentalmente usada para custódia, para garantir que os
devedores saldassem suas dívidas ou que os condenados a trabalhos forçados não escapassem de seu castigo3.
A partir das Revoluções Liberais do século XVIII, o aparelhamento da
instituição-prisão para controle da criminalidade adquiriu características de
necessidade e obviedade de forma muito rápida. Segundo Foucault, podemos entender que a detenção como forma prioritária de punição segue em
paralelo com transformações nas estratégias do poder de punir que, do século XVIII para o XIX, testemunharam a passagem das sociedades ditas de soberania para a sociedade disciplinar4. Em oposição ao poder de punir excessivo,
incerto e desigual disponível nas mãos do soberano, tornou-se imperativo
realizar uma nova economia do poder de castigar: torná-lo mais regular, necessário e universal, além de inseri-lo de forma profunda e extensível a todo
o corpo social. Dessa forma, os grandes rituais de castigo, os suplícios, destinados a provocar terror e exemplo, “desaparecem diante da exigência de
Doutor em Psicologia. Professor do Programa de Pós-graduação em Psicologia e do Programa
de Pós-graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Bolsista de Produtividade em Pesquisa (CNPq).
2
BITENCOURT, C. R. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. São Paulo: Saraiva, 2011.
p. 28.
3
Ibid.
4
Cf. FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1997.
1
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uma universalidade punitiva concretizada no sistema penitenciário”5.
Foucault aponta que a própria formação da sociedade disciplinar pode
ser caracterizada pelo aparecimento de reformas nos sistemas judiciários e
penais, principalmente na Europa e por todo o mundo6. O crime passa a ser
definido a partir da infração a uma lei estabelecida internamente pela sociedade através de seu poder legislativo, a qual não deverá mais transcrever as
leis naturais, religiosas ou morais, mas deverá representar o que é útil para
a sociedade, tornando repreensível aquilo que deve ser julgado nocivo a ela.
Logo, se o crime não é algo aparentado como uma falta moral ou religiosa e é
definido como repreensível por uma lei constituída, este passa a ser entendido como um dano social, uma perturbação, um incômodo a toda vontade da
sociedade. Vontade, então, representada pela lei.
As redefinições da reforma alcançaram também o sujeito entendido
como criminoso e as finalidades da pena. O criminoso será essa figura que
prejudica a sociedade, rompe deliberadamente o pacto social e deve ser considerado um inimigo social interno. As finalidades da lei penal irão concentrar-se, basicamente, em duas medidas: reparar o dano causado à sociedade
e evitar que novos crimes sejam cometidos – portanto, funções retributivas
e preventivas.
Contudo, Foucault afirmará que, diferentemente do arsenal de penalidades que os reformadores propunham7, foi a prisão que adquiriu prevalência, mesmo não pertencendo ao projeto teórico da reforma da penalidade
do século XVIII. “Surge no início do século XIX, como uma instituição de fato,
quase sem justificação teórica”8. É primordial, ainda, entender que não só a
prisão não estava entre as penalidades previstas pelos reformadores como
também a lei penal sofrerá uma inflexão em suas finalidades (retributivas e
preventivas), que deixarão de visar àquilo que é socialmente útil para, cada
vez mais, ajustar-se ao indivíduo.
[...] a penalidade que se desenvolve no século XIX se
propõe a cada vez menos definir de modo abstrato e geral o que é nocivo à sociedade, afastar os indivíduos que
são nocivos à sociedade ou impedi-los de recomeçar. A
penalidade no século XIX, de maneira cada vez mais insistente, tem em vista menos a defesa geral da sociedaFOUCAULT, M. Ditos e escritos - Segurança, penalidade e prisão. v. 8. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2012. p. 33.
6
Cf. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2002.
7
“Eis, portanto, uma bateria de penalidades – deportação, trabalho forçado, vergonha, escândalo público e pena de talião. Projetos efetivamente apresentados não somente por teóricos
puros como Beccaria, mas também por legisladores, como Brissot e Lepeletier de Saint-Fargeau, que participaram da elaboração do 1º Código Penal Revolucionário” (Foucault, M. Ditos
e escritos - Segurança, penalidade e prisão. Op. cit., p. 82).
8
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Op. cit., p. 84.
5
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de que o controle e a reforma psicológica e moral das
atitudes e do comportamento dos indivíduos9.

Com as mudanças na estrutura social e nas legislações penais, orientando-se cada vez mais em direção ao homem criminoso e não ao fato previamente definido como crime, a obviedade da prisão encontrou argumentos
para solidificar-se. Em Vigiar e punir, Foucault faz a análise dos fundamentos
que tornaram a prisão a forma entendida como mais imediata e civilizada
de todas as penas: fundamentada na forma simples de “privação de liberdade” (seguindo os preceitos da Revolução Francesa), como não seria a prisão
a pena por excelência numa sociedade em que a liberdade é um bem que
atingiria a todos da mesma maneira, para além das diferenças sociais? Sua
perda tem, portanto, o mesmo preço para todos; melhor que a multa, ela é
o castigo “igualitário” – obviedade jurídica da prisão. Além disso, o aprisionamento permite quantificar a pena segundo a variável do tempo. Há uma
forma-salário da prisão que constitui sua “obviedade” econômica. E permite
que ela pareça como uma reparação. Obviedade econômico-moral de uma
penalidade que contabiliza os castigos em dias, em meses, em anos, e estabelece equivalências quantitativas delitos-duração10.
Mas a prisão solidificou-se, dentro de uma sociedade disciplinar, principalmente por sua função técnica de correção de indivíduos – sua obviedade técnico-disciplinar11. E, para cumprir essa função corretiva, seria preciso
conhecer não apenas o crime e a lei, mas, necessariamente, o sujeito criminoso, suas paixões, seus motivos, seu ambiente e possíveis enfermidades. A
pena deveria ser modulada de acordo com o criminoso e as circunstâncias
de seu crime. O julgamento não estaria mais orientado para o resultado do
inquérito: conhecimento do autor, da infração e da lei para aplicação de uma
sanção penal. Outro tipo de saber foi necessário ser introduzido no mecanismo penal: o que significa este crime? Quem é o criminoso? O que pode se
esperar dele? “Todo um conjunto de julgamentos apreciativos, diagnósticos,
prognósticos, normativos, concernentes ao indivíduo criminoso encontrou
acolhida no sistema de juízo penal12”. A prisão enquanto penalidade inaugura
uma forma de sanção que não se refere a uma infração, mas a um comportamento, a uma personalidade criminosa, que deve ser buscada no interior de
uma história individual.
Ora, dessa forma inaugura-se uma série de saberes, técnicas e discursos
ditos científicos que serão incorporados e estarão entrelaçados às práticas
9

Ibid.
Cf. FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Op. cit.

10

Cf. REISHOFFER, J. C.; BICALHO, P. P. G. A circunscrição histórica das prisões e
a crítica criminológica. In: FARIAS, F. R.; FACEIRA, L. S. (Orgs.). Punição e prisão:
ensaios críticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 13-26.
11

12

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões, Op. cit., p. 21.
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do poder de punir. A punição não funciona mais como simples aplicação da
lei, mas como técnica corretiva que busca, além de corrigir o sujeito criminoso, estabelecer suas razões, motivações e determinações que engendraram
a violação da lei. O poder de julgar foi, em parte, transferido a instâncias e
personagens extrajurídicos: psicólogos, criminólogos, psiquiatras, sociólogos,
assistentes sociais. O lado “humanitário” do sistema prisional consistia em
buscar a correção e reinserção do criminoso, afastando-se da pura vingança
e retribuição violenta por parte do Estado.
Não é demais lembrar que esse processo de alteração das formas penais aparece ao lado da evolução histórica do conceito de indivíduo, cuja fase
contemporânea destaca na dignidade humana “a eminente posição do homem em relação aos demais seres e em relação a outros humanos também”,
alcançando-se aí a concepção de que “ninguém pode experimentar existencialmente a vida ou a morte de outrem”13, razão pela qual não seria dado
ao Estado estabelecer penas genéricas, padronizadas aos sujeitos infratores.
Bem a concepção que garante um lugar ao Princípio da Individualização
da Pena na arquitetura contemporânea dos direitos humanos, mais precisamente no art. 10 da Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH), que
prevê o julgamento com equidade14. No marco dos 70 anos de referido documento, este capítulo aborda a prática política referente à individualização
da pena no Brasil.

1. Análise de Contexto: a Hipertrofia Prisional dos Tempos
Atuais
O Brasil tem hoje cerca de 700 mil pessoas presas, a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (2,2 milhões),
e da China (1,6 milhão). Dados do Ministério da Justiça (MJ) mostram o ritmo
crescente da população carcerária no Brasil. Entre janeiro de 1992 e junho
de 2013, enquanto a população cresceu 36%, o número de pessoas presas
aumentou 403,5%15. A imensa maioria de presos que compõem a massa carcerária são de homens, jovens, pobres, negros/pardos, de baixa escolaridade
e moradores das periferias. Tais números podem aparentar impressionantes,
porém não são ao acaso, pois podemos afirmar que estão em acordo com
13
COMPARATO, F. K. A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2002. p.
27.
14
DUDH. Art. 10 - Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus
direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela
seja deduzida.
15
Cf. BICALHO, P. P. G. A Formação do psicólogo e a violação de direitos na custódia de presos
no Brasil. In: CELIS, D.P.; ZICAVO, N.; CALVIÑO, M. (Orgs.). El Hacer y el pensar de la psicología
con América Latina. v. 2. San José: Alfepsi Editorial, 2016. p. 87-97.
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a lógica da penalidade neoliberal, dentro do sistema capitalista atual. Wacquant analisando a sociedade norte-americana constatou o recrudescimento de estratégias de segregação punitiva em face ao retrocesso de políticas
sociais, o que levou a população carcerária americana a triplicar em quinze
anos, chegando a índices de encarceramento de 650 detentos por 100 mil
habitantes em 199716.
Essa nova programática penal, que potencializou a hipertrofia do encarceramento, possui motivações e corre em paralelo com a redução drástica
do Estado social, a partir da metade da década de 1970, período em que
tem início a implementação do modelo socioeconômico neoliberal. O neoliberalismo adotou como diretriz a plena liberdade aos mercados, viabilizados
pela globalização das instituições bancárias e financeiras, pelo emprego de
novas tecnologias para intensificar as operações globais e pela utilização de
tecnologias avançadas de comunicação que têm a potencialidade de duplicar
o capital produtivo17. O modelo capitalista neoliberal passa a impor novas
relações de consumo e produção, além de programas de aumento da produtividade que flexibilizam e precarizam as relações de trabalho, produzindo
uma debilitação dos direitos econômicos, sociais e culturais, com elevação do
desemprego e do emprego informal.
Assim, constata-se que uma conjuntura estruturada sob a égide da liberdade de mercado em conjunto com a flexibilização de direitos individuais
e sociais produz como efeito colateral a descartabilidade do valor “pessoa
humana” e o retorno a um estado pré-civilizatório no qual impera a lei do
mais forte18, no caso aquele com maiores poderes para produzir e consumir.
A redução da rede de segurança social nos países centrais, como também os
sucessivos cortes orçamentários na assistência social, na saúde pública, na
educação e na moradia, trouxe como efeito direto o incremento das funções
penais e policiais do Estado sobre aquelas populações antes assistidas, com
forte deslocamento de recursos públicos de áreas sociais para a área de segurança, visando manter políticas basicamente repressivas e punitivas que
envolveram e fortaleceram tanto o setor penitenciário como o judiciário e
o policial19. Ou seja, as questões econômicas e sociais perdem a intervenção
estatal, saem dos programas de manutenção da ordem pública, instaurando
uma insegurança social coletiva em grandes parcelas da população. Aqueles que já dispunham precariamente das mínimas garantias de sobrevivência
Cf. WACQUANT, L. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
ARGUELLO, K. Do Estado Social ao Estado Penal: invertendo o discurso da ordem. In: BITTAR,
W. B. (Org.) A criminologia do século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 119-144.
18
CARVALHO, S; DIAS, R.; RIBEIRO, C. O papel dos atores do sistema penal na era do punitivismo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
19
Cf. KILDUFF, F. O controle da pobreza operado através do sistema penal. Katálysis, v.13, n. 2,
p. 240-249, jul./dez., 2010.
16
17
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agora irão compor a imensa lista de desempregados ou subempregados, sendo assim denominados “excluídos”. Entretanto, Forrester, contrariamente,
afirmará que, em vez de excluídos, os miseráveis estão totalmente incluídos
nas lógicas neoliberais:
E como alguns os querem ainda mais apagados, riscados, escamoteados dessa sociedade, eles são chamados
de excluídos. Mas, ao contrário, eles estão lá, apertados,
encarcerados, incluídos até a medula! Eles são absorvidos, devorados, relegados para sempre, deportados, repudiados, banidos, submissos e decaídos, mas tão incômodos: uns chatos! Jamais completamente, não, jamais
suficientemente expulsos! Incluídos, e em descrédito20.

Com o enfraquecimento das proteções sociais e aumento do desemprego e do mercado informal, o Estado redefinirá seu papel adotando políticas
que fortalecem e hipertrofiam o chamado Estado Penal. Os alvos dessa mudança serão as camadas populares agora submetidas a um mais Estado policial e penitenciário que substituirá o menos Estado econômico e social. Para
essa população pobre, que foi destituída da cidadania possível, será adotada a potencialização de sua marginalização social através do controle penal,
principalmente da malha carcerária. Bauman pontua que “o confinamento
é antes uma alternativa ao emprego, uma maneira de utilizar ou neutralizar
uma parcela considerável da população que não é necessária à produção e
para a qual não há trabalho ao qual se reintegrar”21.
A intervenção penal será estratégia de administração e controle dessas massas pauperizadas e órfãs do Estado-Providência. Wacquant caracteriza cinco condições de possibilidade para a “hipertrofia” do Estado Penal
americano: a expansão vertical do sistema – crescimento da população encarcerada, a expansão horizontal da rede penal –, o aumento das medidas
de penalização extramuros através das “liberdades” condicional e vigiada,
o crescimento do setor penitenciário no seio das administrações públicas e
a política de “ação afirmativa carcerária” – rigor aumentado em relação aos
crimes vinculados a drogas e à população negra, e a privatização carcerária
–, propiciando um mercado emergente para toda uma rede de serviços de
vigilância, alimentos, seguro, serviços, administração, manutenção, financiamento, construção, transporte22.
O neoconservadorismo penal capitalista necessitará ser justificado
com as (incansáveis) campanhas de luta contra o (inesgotável) aumento
da criminalidade urbana e com os imperativos, cada vez mais presentes,
FORRESTER, V. O horror econômico. São Paulo: EdUNESP, 1997. p. 15.
BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p.
119-120.
22
Cf. WACQUANT, L. Op. cit.
20
21
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de restabelecimento de uma ordem social perdida. Assim, a ordem pública
passa a se confundir com o controle da criminalidade dos pobres ou com a
neutralização daqueles que colocam em risco o sossego dos plenos cidadãos
(consumidores), pois, como defenderá Wacquant, a guerra declarada pelas
autoridades policiais nunca foi empreendida contra o “crime” em geral.
A lógica seletiva das forças da ordem e do sistema penal será perseguir
prioritariamente “determinadas categorias de ilegalidades cometidas em
um setor bem definido dos espaços físico e social: basicamente crimes
de rua cometidos em bairros de classes desfavorecidas e segregadas das
metrópoles”23. A retórica da guerra contra o crime e a propagação da
insegurança difusa se reveste em uma eficiente criminalização da pobreza
em que o Estado passa às forças de ordem “um cheque em branco” para
perseguir agressivamente os crimes associados à pobreza, além de reprimir
os mendigos e os sem-teto nos bairros deserdados24.
Essas correlações de forças políticas que vinculam a pobreza ao crime
não dizem respeito a uma posição de um governo específico ou limita-se a
algum espaço geográfico na atualidade; ao contrário, fazem parte de uma
complexa rede de produção subjetiva que incorpora elementos autoritários,
clamando por penas mais severas, pela redução da maioridade penal, construindo novos padrões de segregação urbana com o aumento dos muros,
instalação de câmeras e circuitos internos e até cercas elétricas25. São novos padrões subjetivos que “permitirão a suspensão dos princípios éticos,
dos direitos constitucionais e das garantias legais, comprometendo as bases
democráticas das sociedades ocidentais”26, adotando estratégias repressivas
na busca de manutenção (ou imposição) de uma determinada ordem social,
ainda mais conservadora, do sistema capitalista.
A ordem social não será caracterizada, então, como a efetiva consolidação
das mínimas condições de cidadania para todos, mas sim como defesa do
direito de consumo de alguns. Contudo, apesar de não serem estratégias de
governo ou localizadas em espaços geográficos precisos, Wacquant afirmará
que tal estratégia neoliberal será ainda mais funesta em países atingidos
por fortes desigualdades de condições de vida e desprovidos de tradição
democrática, a exemplo da sociedade brasileira27. De forma categórica, nossas
questões sociais tornam-se casos de polícia, e os “inimigos” da ordem serão
estes que ousam transpor as barreiras do consumo e estão continuadamente
expostos ao próprio controle e violência policial. Tal violência é inserida
Ibid., p. 10.
Ibid.
25
Cf. BICALHO, P. P. G.; KASTRUP, V.; REISHOFFER, J. C. Psicologia e segurança pública: invenção
de outras máquinas de guerra. Psicologia e Sociedade, v. 24, p. 56-65, abr. 2012.
26
BICALHO, P. P.; REISHOFFER, J. C. Op. cit., p. 440.
27
WACQUANT, L. Op. cit.
23
24
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em nossa tradição nacional secular de controle dos miseráveis pela força,
tradição oriunda da escravidão e dos conflitos agrários, que foram fortalecidos
por duas décadas durante a ditadura civil-militar, na qual a luta contra a
“subversão interna” era disfarçada em repressão aos opositores do regime.
O controle social brasileiro, por meio do Estado Penal, também adotou as lógicas da “guerra” e do “inimigo interno” em restabelecimento de
uma ordem supostamente perdida, mas que, paradoxalmente, necessita ser
conservada. Atualmente, a produção subjetiva da insegurança é apoiada por
uma criminologia de cunho positivista, que buscou identificar, de forma objetiva e asséptica biologicamente, os negros, ou socialmente, os pobres, como
potenciais delinquentes; a figura do jovem, negro e pobre aparece como a
figura atual da ameaça28. O recorte é feito e o olhar da repressão é recrudescido para os crimes que atentam, obviamente, contra o patrimônio, mas,
principalmente, aos que se referem ao varejo das drogas. Sob a insígnia da
“guerra contra as drogas”, tem-se empreendido em larga escala a criminalização das populações que moram nas favelas, onde todos são considerados
suspeitos por morar em áreas de domínio e/ou influência do tráfico varejista,
áreas identificadas como o principal foco e difusoras da violência em toda
cidade29. Então, segundo essa lógica,
aqueles que estão numa área residencial onde ocorre
uma incursão classificada como ‘missão perigosa’ são
considerados suspeitos e representam perigo à integridade física dos policiais e à sociedade. São percebidos,
dessa forma, como inimigos e, de acordo com uma lógica de guerra, devem ser ‘eliminados’30.

Então, agora, não mais aos comunistas como nos tempos de ditadura,
mas aos jovens pobres das periferias serão atribuídas características como
“perigosos” e “infratores”, como se fossem de sua natureza. Tal “natureza”
serviria de justificativa para adoção de medidas extremadas de controle social e repressão desses entendidos como “classes perigosas” dentro de uma
sociedade que ainda busca consolidar suas bases democráticas.
Perigosas porque pobres, por desafiarem as políticas
de controle social no meio urbano e, deste modo, mobilizam os mais diferentes setores da sociedade, como
a família, a escola, o trabalho e a polícia, que indicam e
orientam como todos deveriam se comportar, trabalhar,
viver e morrer. [...] A modernidade exige cidades limpas,
28
Cf. BICALHO, P. P. G.; REISHOFFER, J. C. Insegurança e produção de subjetividade no Brasil
contemporâneo. Fractal: Revista de Psicologia, v. 21, p. 425-444, maio/ago. 2009.
29
Cf. CARVALHO, S.; DIAS, R.; RIBEIRO, C. Op. cit.
30
BICALHO, P. P. G.; JAGEL, D. C.; REBEQUE, C. C. Psicologia e políticas de segurança pública: o
analisador ‘Caveirão’. Psico, v. 39, n. 4, p. 418-424, out./dez. 2008, p. 420.
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assépticas, onde a miséria – já que não pode mais ser
escondida e/ou administrada – deve ser eliminada. Eliminação não por sua superação, mas pelo extermínio
daqueles que a expõem incomodando os ‘olhos, ouvidos
e narizes’ das classes mais abastadas31.

2. O Paradigma da Culpabilidade
Culpabilidade é um elemento que integra o conceito definidor de infração penal, como também das infrações infrapenais, representados pela
motivação, desejo e subjetividade do agente praticante da conduta ilegal.
A culpabilidade legitima, a princípio, se o agente da conduta ilícita é penalmente culpável, isto é, se ele agiu com dolo (intenção), ou pelo menos com
imprudência, negligência ou imperícia, nos casos em que a lei prever como
puníveis tais modalidades.
Segundo o Direito Penal, um humano, ao praticar uma conduta ilícita,
possui culpabilidade em suas ações se as praticou com dolo, isto é, sob intenção consciente de praticar a conduta antijurídica pra obter resultado. Pode
ainda haver culpa, quando o agente não objetivava o resultado ilegal produzido por sua conduta, mas por agir com imprudência, imperícia ou negligência,
tornou-se penalmente responsável por seus atos. Culpabilidade, logo, não
exclui a ilicitude de um ato, mas classifica-o, através das noções de dolo e
culpa.
Configuram-se como infrações penais penalmente puníveis as condutas típicas, ilícitas e culpáveis, sendo que o não cumprimento de um desses
quesitos elementares impede que a conduta seja classificada e atribuída uma
pena, como infração penal. Assim sendo, a pessoa que tenha praticado uma
conduta típica e ilegal pode não ter culpa alguma, uma vez que não teve por
objetivo nada de ilegal ou imoral, nunca buscou o resultado ilícito, apesar de
o ter inadvertidamente produzido, e, por fim, não praticou nada em sua conduta marcado por imperícia, imprudência ou negligência, não havendo algo
de proibido ou repreensível em sua conduta, pelo qual possa ser penalmente
culpável. E sua conduta, não importa a gravidade da lesão ou a importância
do bem jurídico atingido, não configura infração penal.
Para que se configure plenamente a culpabilidade, ainda é necessário
averiguar a presença dos elementos essenciais da culpabilidade, que são a
imputabilidade penal; a potencial consciência da ilicitude do fato; e a exigibilidade de conduta diversa. O não cumprimento de um desses elementos
exclui a culpabilidade do agente e a infração é considerada não configurada
BICALHO, P. P. G. Subjetividade e abordagem policial: por uma concepção de direitos humanos onde caibam mais humanos. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005. p. 15.
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do ponto de vista penal.
A culpabilidade deriva da noção de censura pessoal. A palavra culpado
carrega uma carga axiológica negativa, por referir-se a um juízo de reprovação que se faz ao autor de um fato. A culpabilidade, assim, refere-se à reprovabilidade pessoal pela realização de uma ação ou omissão típica e ilícita.
Assim, não há culpabilidade sem tipicidade e ilicitude, embora possa existir
ação típica e ilícita inculpável. Devem ser levados em consideração, além de
todos os elementos objetivos e subjetivos da conduta típica e ilícita realizada,
também, suas circunstâncias e aspectos relativos à autoria.
Crime, deste modo, define-se como uma conduta típica, antijurídica e
culpável, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (tipicidade), contrária ao direito (antijuridicidade) e sujeita a um juízo de
reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade
de agir conforme o direito, configurando-se como o conjunto de todos os requisitos gerais indispensáveis para que possa ser aplicável a sanção penal. A
análise revela que tais requisitos são a conduta típica, antijurídica e culpável.
Tipicidade refere-se aos limites de legalidade impostos pelo Código Penal.
Antijuridicidade refere-se à ausência de situações que configurem exclusão
de ilicitude. E culpabilidade refere-se a um estatuto presente não somente
no Processo Penal, mas nas quatro fases de um processo de incriminação: na
fundada suspeita da prevenção criminal, na autoria necessária para o indiciamento de uma investigação criminal, da exclusão de ilicitude, nas definições
de culpa e dolo, além da imputabilidade-inimputabilidade presentes em um
processo penal e, ainda, no princípio de individualização da execução penal.
Para a existência do crime, segundo a lei penal brasileira, é suficiente que
o sujeito haja praticado um fato típico e antijurídico. Objetivamente, para a
existência do crime, é prescindível a culpabilidade. O crime existe por si mesmo com os requisitos “fato típico” e “ilicitude”. Mas o crime só será ligado ao
agente se este for culpável. É por isso que o Código Penal, no art. 23, emprega a
expressão ‘não há crime’ (as causas de excludente da antijuridicidade excluem
o crime); nos art. 26, caput e 28 parágrafo 1º, emprega a expressão “é isento
de pena” (corresponde a “não culpável”). Se a expressão “é isento de pena”
significa “não é culpável”, subentende-se que o código considera o crime mesmo quando não existe a culpabilidade em face do erro de proibição (art. 21
caput, 2ª parte). Desse modo, mais que um pressuposto, a culpabilidade é um
dos fundamentos da pena. Em síntese, a culpabilidade é juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo
com a norma e agir de modo diferente e, portanto, não punível (conforme o
Direito). Afirmar a culpabilidade é afirmar a existência de possibilidades outras,
diferente da forma como se “escolheu” agir. Portanto, a noção de culpabilida200
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de recai sobre uma “escolha errada”. Por isso, historicamente, a culpabilidade
nasce com a noção de livre-arbítrio para o crime.
A culpabilidade, assim, é o vínculo ou o nexo psicológico que liga o agente ou pelo dolo ou pela culpa ao seu fato típico e antijurídico. O conceito
normativo da culpabilidade traduz um juízo de reprovação pessoal pela prática de um fato lesivo a um interesse penalmente protegido. Não obstante,
o Código Penal Brasileiro, em diversos dispositivos, menciona o termo “culpabilidade”, usando-o para significados diversos. Sendo assim, pode-se dizer
que a culpabilidade cumpre três funções: a) um dos fundamentos da pena;
b) limite da pena e c) fator de graduação. Deste modo, do ponto de vista de
um processo penal, é a culpabilidade que concede o estatuto de antijuridicidade ao crime, em função de sua relação direta com a categorização das
exclusões de ilicitude, transformando-se em um dos fundamentos da pena. O
limiar que diferencia imputabilidade e inimputabilidade promove o limite da
pena. E, ainda pela culpabilidade, também é ela que diferencia culpa de dolo,
servindo como fator de graduação da pena, pelo exercício de sua dosimetria.
No tocante à primeira função, como já bem exposto acima, considerada
elemento do crime ou pressuposto da pena, a culpabilidade é fundamental
para que haja aplicação da pena a um agente autor de um fato típico e antijurídico, já que se torna imprescindível a reprovação do ordenamento jurídico.
Nesse caso, tem-se a culpabilidade com a mais clara de suas funções, referindo-se ao fato de ser possível ou não a aplicação de uma pena ao autor de
um fato típico e antijurídico. Para isso, analisa-se a presença dos requisitos
da culpabilidade – como a imputabilidade penal, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
A culpabilidade serve ela também como limite da pena, nos termos do
art. 29, do Código Penal, segundo o qual “quem, de qualquer modo, concorre
para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Tal dispositivo reflete o princípio da individualização da pena, permitindo a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente. Ademais, a
culpabilidade neste sentido aparece como uma limitação no direito de punir
do Estado, para impedir um castigo mais severo do que o merecido e imposições de sanções desproporcionais, que produzem mais violações do que a
própria conduta, ou seja, acima do limite da culpabilidade. Assim, o juízo de
reprovação ou a culpabilidade interfere diretamente na aplicação e fixação
da sanção penal, pois visa submeter o acusado à pena mais proporcional com
sua conduta, promovendo-se o equilíbrio entre a reprovação penal e o ato
delituoso.
Do mesmo modo, também como reflexo do princípio da individualização
da pena é que a culpabilidade é considerada como circunstância judicial, no
art. 59, do Código Penal, ou seja, na primeira fase da dosimetria penal. Nesta,
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o juiz deverá levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta ou aquilo
que se entende por posição do agente frente ao bem jurídico ofendido.
A culpabilidade, prevista no art. 59, é o conjunto de todos os demais
fatores unidos: antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do delito, consequências do crime e comportamento da vítima, que será maior ou menor, conforme o caso. Deste modo,
é pela culpabilidade que a noção de sujeito é inserida no Direito Processual
Penal. De modo análogo, a culpabilidade encontra-se presente na fundada
suspeita da prevenção criminal e, na investigação criminal, na definição de
autoria como elemento do indício. E, na execução penal, é a culpabilidade a
responsável pela inclusão do princípio de individualização da pena.

3. O Princípio de Individualização da Pena
É o princípio que garante que as penas dos infratores não sejam igualadas, mesmo que tenham praticado crimes idênticos. Isto porque, independentemente da prática de mesma conduta, cada indivíduo possui um histórico pessoal, devendo cada qual receber apenas a punição que lhe é devida.
O Direito Penal é edificado com base em princípios que estão presentes na Constituição Federal (CF/88), norteando as normas penais que vêm a
ser elaboradas. Qualquer norma (penal ou não penal) criada em desacordo
com os princípios constitucionais deve ser banida do ordenamento jurídico.
É por este motivo que é obrigatória a tramitação de todo projeto de lei (PL)
ou projeto de emenda constitucional (PEC) no Congresso Nacional (Câmara e
Senado Federal) pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ao potencializar a discussão sobre os princípios básicos do Direito Penal, afirma Nilo Batista:
Tais princípios básicos, embora reconhecidos ou assimilados pelo direito penal, seja através de norma expressa
(como, por exemplo, o princípio da legalidade – art. 1°
do CP), seja pelo conteúdo de muitas normas a eles adequadas (como, por exemplo, a inexistência de pena de
morte ou mutilações – art. 32 CP, e o objetivo de integração social na execução da pena – art. 1° da LEP – com
relação ao princípio da humanidade), não deixam de ter
um sentido programático, e aspiram ser a plataforma
mínima sobre a qual possa elaborar-se o direito penal de
um Estado de Direito Democrático32.

Nilo Batista destaca os seguintes princípios básicos do Direito Penal:
princípio da legalidade (ou da reserva legal ou da intervenção legalizada);
BATISTA, N. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.
p. 61.
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princípio da intervenção mínima; princípio da lesividade; princípio da
humanidade; princípio da culpabilidade33. Do princípio de culpabilidade
decorre o princípio de individualização da pena, como norteador da execução
penal.
O princípio da individualização da pena está previsto no art. 5º, XLVI, da
CF/88 1988, que dispõe o seguinte: “A lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b)
perda de bens; c) prestação social alternativa; d) suspensão ou interdição de
direitos”. Tal princípio atribui tratamento diverso a indivíduos que se encontram em situações distintas34. Trata-se, assim, de tratar os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades, objetivando-se a efetiva Justiça.
O processo de individualização da pena desenvolve-se em três momentos que se interligam e se complementam: legislativo, judiciário e de execução. O primeiro momento, legislativo, é também chamado de individualização legislativa: o legislador ao eleger uma conduta como crime deve observar
a gravidade desta, de modo a estabelecer os patamares mínimo e máximo da
sanção penal (pena abstrata). Como aponta Silva: “[...] o legislador deve cominar aos delitos penas proporcionais, que sejam coerentes com a gravidade
do injusto penal”35. Logo, o legislador não deve impor pena insuficiente, nem
muito menos mais gravosa; ela deve simplesmente ser justa/proporcional.
Ainda sobre a individualização legislativa, faz-se necessário esclarecer
que, de início, o legislador faz uma seleção dos bens a serem tutelados e
protegidos. Após, ocorre o processo de valoração, ou seja, de acordo com a
importância dos bens protegidos, o legislador irá fixar uma pena correspondente. Quanto maior a importância histórico-social compreendida do bem
jurídico lesado, mais grave será a consequência penal. Os crimes contra a
vida, por exemplo, demandam (ou deveriam demandar) uma proteção maior
do que o patrimônio. Consequentemente, a sanção para quem pratica um
homicídio (em tese) deverá muito mais agravada do que para aquele que comete um furto. Segundo Rogério Greco: “A esta fase seletiva, realizada pelos
tipos penais no plano abstrato, chamamos de cominação. É a fase que cabe
ao legislador, dentro de um critério político, de valorar os bens que estão
sendo objeto de proteção pelo Direito Penal, individualizando a pena de cada
infração penal de acordo com a sua importância e gravidade”36.
Quando o legislador, que através de uma lei incrimina determinada
conduta, concomitantemente estabelece uma pena correspondente.
Como escreve Luisi, “[n]ão se trata de penas com quantitativos certos e
fixos. Também prevê as espécies de pena e muitas vezes as prevê de forma
Ibid.
Cf. FAVORETTO, A. C. Princípios constitucionais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
35
SILVA, I. L. P. Princípios penais, Salvador: Jus Podium, 2012. p. 144.
36
GRECO, Rogério. Direito penal: lições. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2000. p. 71.
33
34
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alternativa, e mesmo, em outras ocasiões, dispõe a sua aplicação cumulada.
Em outros textos normativos, viabiliza as substituições da pena, geralmente
as mais graves por espécies mais atenuadas”37. Na individualização
legislativa também são fixadas regras para serem seguidas nas posteriores
individualizações da pena. Assim, a lei estabelece o caminho que deve ser
trilhado pelo juiz no momento da aplicação da pena ao caso concreto. A
execução penal também encontra suas diretrizes na lei.
O segundo momento é o da individualização judiciária. Segundo Luisi:
[…] tendo presente as nuanças da espécie concreta
e uma variedade de fatores que são especificamente
previstos na lei penal, o juiz vai fixar qual das penas é
aplicável, se previstas alternativamente, e acertar seu
quantitativo entre o máximo e o mínimo fixado para
cada tipo realizado, e inclusive determinar o modo de
sua execução38.

O poder discricionário de aplicar a pena é confiado ao juiz pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, aponta Favoretto: “[...] a individualização
judiciária da sanção implica significativa margem de discricionariedade, que
deverá ser balizada pelos critérios consignados no art. 59 do Código Penal e
pelos princípios penais de garantia. Trata-se, pois, de discricionariedade juridicamente vinculada”39. No momento em que o juiz cumpre o que consta no
art. 59 do Código Penal, individualizando a pena, ele fixa a exata proporção
entre o crime e a sanção penal correspondente. Trata-se não só de um dever
do Estado, no exercício de punir quem violar o ordenamento penal, mas também um direito do condenado, de saber com exatidão as razões por que lhe
foi aplicada determinada pena.
A motivação da sentença exerce, então, uma dupla função. Em primeiro
lugar, protege o cidadão contra o arbítrio do juiz. Em segundo lugar, representa uma garantia para o Estado que deseja que sua vontade seja cumprida
nos exatos termos em que foi determinada, propiciando, destarte, a correta
administração da justiça. As regras básicas, que orientam a individualização
judiciária estão previstas no art. 59 do Código Penal. Inicialmente, deve o
juiz escolher a pena aplicável dentre as cominadas; após, deve determinar a
quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade; a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
A dosimetria da pena, deste modo, é a objetificação do princípio de individualização no processo penal. Ao analisar o art. 59 do Código Penal, esLUISI, L. Os Princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 37.
Ibid.
39
FAVORETTO, A. C. Op. cit., p. 118.
37
38
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creve Mirabete:
[…] nos termos do dispositivo em estudo, o juiz deve levar em conta, de um lado, a ‘culpabilidade’, os ‘antecedentes’, a ‘conduta social’ e a ‘personalidade do agente’,
e, de outro, as circunstâncias referentes ao contexto do
próprio fato criminoso, como os ‘motivos’, as ‘circunstâncias do crime’, bem como o ‘comportamento da vítima’. Diante desses elementos [...] o juiz deve escolher a
modalidade e a quantidade da sanção cabível, segundo
o que lhe parecer necessário e suficiente para atender
os fins da pena40.

O segundo momento na fixação da pena é a análise das circunstâncias
agravantes e atenuantes. Os arts. 61 e 62 do Código Penal tratam das circunstâncias agravantes de aplicação obrigatória. O juiz não pode, diante das
circunstâncias agravantes, deixar de agravar a pena, todavia, o quantum da
agravação fica ao seu livre arbítrio, devendo estar ligado às circunstâncias
do fato. Se a pena-base for aplicada no máximo, não haverá incidência das
circunstâncias agravantes, posto que, assim como as atenuantes, elas não
podem ultrapassar os limites da pena abstrata.   Segundo Silva Franco, as
agravantes revelam particular culpabilidade do agente, aumentando a reprovabilidade da ordem jurídica sobre ele41. As circunstâncias agravantes têm
incidência plena nos crimes dolosos, todavia, sendo o crime culposo, apenas
a reincidência poderá ser considerada no momento da aplicação da pena.
As circunstâncias atenuantes estão previstas no art. 65 do Código Penal e
expressam diminuição da culpabilidade do agente diante do crime cometido.
Elas influem na mensuração da pena a ser aplicada pelo juiz, havendo sempre
uma diminuição obrigatória, porém, indefinida.
A terceira etapa na fixação da pena diz respeito às causas de aumento
(majorantes) e de diminuição (minorantes) da pena, que estão distribuídas
por todo o Código Penal, tanto na Parte Geral quanto na Parte Especial, diferentemente do que ocorre com as agravantes e as atenuantes, previstas
tão só na Parte Geral. Destaque-se ainda que, nesta fase, os limites da pena
abstrata podem ser ultrapassados.
A terceira fase de individualização da pena é a da execução, também
chamada individualização executória. Conforme aponta Nogueira: “A
execução é a mais importante fase do direito punitivo, pois de nada
adianta a condenação sem que haja a execução da pena imposta. Daí o
objetivo da execução penal, que é justamente tornar exequível ou efetiva a
sentença criminal, que impôs ao condenado determinada sanção pelo crime
MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal: parte geral. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 293.
SILVA FRANCO, A.S. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
40
41
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praticado”42.
Ao tratar dos direitos da pessoa presa e sua previsão constitucional, escreve Moraes:
A Constituição Federal [...] consagra a conservação por
parte dos presos de todos os direitos fundamentais reconhecidos à pessoa livre, com exceção obviamente,
daqueles incompatíveis com a sua condição peculiar
de preso, tais como a liberdade de locomoção (CF, art.
5°, XV), livre exercício de qualquer profissão (CF, art. 5°,
XIII), inviolabilidade domiciliar em relação a cela (CF, art.
5°, XI), exercício dos direitos políticos (CF, art. 15, III). Porém, o preso continua a sustentar os demais direitos e
garantias fundamentais [...] em especial, aos direitos à
vida e a dignidade humana43.

Assim, o tema “individualização da pena”, a que se dedica o presente
capítulo, deve ser pautado por análise e problematização do contexto contemporâneo, em que emergem desigualdades operadas por um crescente
poder punitivo, no qual a culpabilidade é transformada como argumento de
gestão daqueles que não rezam a cartilha do capitalismo excludente.

Conclusão
A prisão tornou-se aparentemente óbvia, necessária e natural, espaço
privilegiado dos mecanismos disciplinares que buscavam constituir um saber
especializado sobre aqueles que não cabiam (e continuam não cabendo) no
sistema imposto. Faz-se necessário perceber que a “estratégia-prisão” adquire uma função central dentro do modelo político-econômico que vem sendo
implementado, no qual o paradigma socioeconômico neoliberal amplia suas
possibilidades de discriminação e marginalização entre os indivíduos. Entre
essas formas de discriminação, a principal será a perda do status de cidadão
por algumas pessoas, não somente em razão das restrições econômicas, mas
por qualquer característica que as possa diferenciar socialmente.
A prisão nasce com o capitalismo e, desde então, vem sendo utilizada
para administrar os indesejados, seja pelo seu lado punitivo, seja pela via da
subjetivação, transformando as classes populares em classes perigosas. Com
a multiplicação das riquezas e da propriedade para poucos e o desenvolvimento da produção, aumenta-se a população miserável, tornando-se imperativo o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social para assegurar
a denominada ordem pública.
Técnicas de saber-poder promovem a desigualdade como a face da crimi42
43

NOGUEIRA, P.L. Comentários à Lei de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 3.
MORAES, A. Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 242.
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nalidade e indicam possíveis punições-tratamento em que são estabelecidas
formas de vigilância e controle dessas classes marginalizadas, em que os
princípios de culpabilidade e individualização da pena comparecem como
operadores de seletividade. Deste modo, ao afirmar a promoção de direitos
humanos nas políticas penais, é necessário que sejam analisados o modo
como se têm operado, na contemporaneidade, os conceitos culpa, indivíduo,
crime e pena. Tal afirmação não significa negar a importância da individualização da pena como paradigma da execução penal no Brasil, mas, ao contrário, problematizar o modo como tal princípio vem sendo utilizado, hegemonicamente, na construção de um direito penal seletivo e excludente.
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O DIREITO À FAMÍLIA NO CONTEXTO DA MIGRAÇÃO FORÇADA:
UMA ANÁLISE DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS
Patrícia Nabuco Martuscelli1

Introdução
Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU), inaugurando formalmente o vocabulário dos direitos humanos. Ainda que apresente caráter declaratório e não crie obrigações para os
Estados, Cançado Trindade reconhece que esse documento é importante por
ser uma obrigação moral e apresentar direitos e princípios que guiarão a evolução do tema dos direitos humanos nas agendas internacionais e regionais2.
Como defende Glendon, a DUDH deve ser interpretada em seu conjunto,
ou seja, apesar de trazer direitos do indivíduo, esses direitos não devem ser
interpretados separadamente, mas de acordo com todo o documento3. Os
idealizadores do documento colocaram uma série de princípios que devem
ser interpretados em conjunto. Ao mesmo tempo, eles consideravam que
não apenas os Estados são responsáveis por proteger os direitos humanos,
mas sim todas as pessoas e grupos possuem essa responsabilidade. Nesse
sentido, este capítulo discute o tema da família dentro da DUDH, principalmente considerando pessoas que tiveram que deixar seus países de maneira
forçada. O argumento apresentado é de que a DUDH, se interpretada integralmente conforme foi pensada para isso, traz implícito o direito à reunião
familiar para pessoas deslocadas de maneira forçada, direito esse que está
sendo cada dia mais ameaçado por políticas de fechamento de fronteiras.
Sendo assim, este capítulo tem o objetivo de defender a existência do
direito à reunião familiar para pessoas em situação de migração forçada como
necessário para o direito à família tendo como base interpretativa a DUDH.
Doutoranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Bolsista CAPES/PROEX. Visiting Scholar no Carolina Population Center da University of North Carolina at Chapel Hill. Membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”. Agradeço ao Carolina Population Center e à professora Krista M. Perreira pelo apoio estrutural e por todo apoio recebido.
2
CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. O legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua trajetória ao longo das seis últimas décadas (1948/2008). In: GIOVANETTI, Andrea
(Org.) 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: conquistas do Brasil. Brasília:
FUNAG, 2009. p. 13-46.
3
GLENDON, Mary Ann. Knowing the Universal Declaration of Human Rights. Notre Dame L.
Rev., v. 73, n. 5, p. 1153-1190, 1998.
1
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Para isso, são empregados dois métodos: o método histórico para contextualizar o surgimento da DUDH e como o tema da família foi inserido no texto
final. Para isso, utilizamos fontes primárias como documentos dos anos 1940
e outras declarações que antecederam a DUDH e fontes secundárias sobre
os trabalhos preparatórios. Também utilizamos o método interpretativo da
DUDH considerando sua abordagem integral para defender o argumento de
que pessoas em situação de migração forçada possuem o direito à reunião
familiar que já está implicitamente inserido na DUDH.
Uma das importantes contribuições da DUDH é o princípio da não discriminação, ou seja, entende-se que todos os seres humanos possuem os
direitos inscritos no documento de 1948. Contudo, pessoas que são forçadas
a sair de seus países de origem estão em situações de maior vulnerabilidade
do que pessoas que podem ficar em seus Estados ou aquelas que realizam
um percurso migratório por escolha própria. Pessoas que migram de maneira
forçada já possuem seus direitos humanos violados, o que motiva em primeiro lugar o deslocamento forçado e isso dificulta ainda mais que elas consigam ter acesso a seus outros direitos, incluindo o direito à família. Opta-se
por utilizar o termo migração forçada por abranger outras categorias (como
vítimas de desastres ambientais) que não estão contempladas na definição
de refugiado presente na Convenção de 1951 sobre o Status dos Refugiados4
(Convenção de 51) que define essa categoria como pessoas que estejam fora
de seu país de origem ou residência habitual porque possuem um fundado
temor de perseguição por causa de sua raça, nacionalidade, religião, opinião
política ou por pertencerem a um grupo social específico e não possam ou
não queiram gozar da proteção de seus Estados de origem ou residência habitual (art. 1º).
No caso de pessoas que migram por questões econômicas, ainda que
se possa dizer que se elas tivessem condições dignas de vida em seus países
de origem, elas não teriam migrado e que isso possa ser entendido como
uma forma de migração”, em tese, essas pessoas poderiam retornar aos seus
países de origem e gozar de sua vida familiar lá. Contudo, sabe-se que nem
sempre essas pessoas podem estar junto com suas famílias, especialmente se elas estão indocumentadas nos países de destino. Todos os imigrantes
devem ter direito à reunião familiar para poderem ter sua vida familiar nos
países de destino. Porém, o argumento que se apresenta neste capítulo será
dedicado a pessoas que não podem retornar aos seus países de origem ou
residência habitual por razões presentes na definição do refúgio e outras que
lá não se encontram.
Adota-se como referencial teórico o pensamento de Carens que discute
UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Convention Relating to the Status of Refugees, 28 Jul.
1951, United Nations, Treaty Series, v. 189, p. 137. Disponível em: http://www.refworld.org/
docid/3be01b964.html . Acesso em: 28 fev. 2018.
4

210

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

eticamente quem tem o direito de entrar nos Estados5. Para o autor, dois
grupos teriam permissão de cruzar fronteiras por causa de obrigações morais
respeitadas e internalizadas pelos Estados: os membros da família de cidadãos ou residentes (o que inclui refugiados) por meio de reunião familiar e
solicitantes de refúgio. No caso da reunião familiar, o autor defende que isso
está baseado nas demandas morais daqueles que já se encontram dentro do
Estado e não em direitos ou obrigações morais daqueles que se encontram
fora. Ao mesmo tempo, dado que as pessoas têm o direito de deixar seus
países, os Estados não deveriam fazer os indivíduos terem que escolher entre
lar (home) e família6. Apesar de apresentar algumas dificuldades que esses
dois grupos estariam enfrentando para acessar os Estados como critérios de
seleção de refugiados em casos de reassentamento e demoras nos processos
de reunião familiar decorrentes de obstáculos administrativos e procedimentais, o autor defende que essas pessoas teriam o direito de cruzar as fronteiras do Estado-nação. Utilizando esse modelo teórico, o capítulo advoga que
essas duas categorias se completam na questão do direito à reunião familiar
para deslocados forçados e que esse é um direto implícito encontrado na
DUDH desde que ela seja interpretada de maneira integral.
Além desta introdução, este capítulo se divide em outras três partes. A
primeira discute como o conceito de família foi inserido na DUDH contextualizando a criação do documento e utilizando fontes primárias com o método
histórico. A segunda discute o direito à família de imigrantes forçados adotando o modelo interpretativo integral advogado por Glendon. Além disso, a
segunda parte apresenta o direito à família no contexto da criação da Convenção de 51. A última parte apresenta algumas considerações finais e como
direito à família foi consolidado em outros tratados internacionais de direitos
humanos que são vinculantes para os Estados-Nacionais.

1. A Família na DUDH
A família está presente em diversas partes da DUDH como pode ser visto abaixo:
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da
liberdade, da justiça e da paz no mundo; Preâmbulo –
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Art. 12 – Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na
sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na

CARENS, Joseph H. Who should get in? The ethics of immigration admissions. Ethics & International Affairs, v.17, n. 1, p. 95-110, 2003.
6
Ibid., p. 97.
5
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sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa
tem direito a proteção da lei.
Art. 16 (1) – A partir da idade núbil, o homem e a mulher
têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. 3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e
tem direito à proteção desta e do Estado.
Art. 25 (1) – Toda a pessoa tem direito a um nível de vida
suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e
o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao
vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda
quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à
segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios
de subsistência por circunstâncias independentes da
sua vontade. (grifo acrescido ao original).

Contudo, não há uma definição universal do que seria família e nem um
consenso sobre se os Estados teriam responsabilidade de proteger a família
humana em todos os momentos. Em primeiro lugar, é interessante observar
que o direito à família não está presente em documentos que antecederam a
DUDH e que teriam inspirado a criação de uma Lei de direitos (Bill of rights)
para todos os homens da terra. Os horrores presenciados durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) motivaram os idealizadores do documento,
principalmente Eleanor Roosevelt, John Peters Humphrey e René Cassin, a
avançar o projeto de elencar direitos de garantia/proteção da dignidade inerente a todos os seres humanos sem distinção. Dentre os documentos que
teriam inspirado essa empreitada estão a Declaração de Independência dos
Estados Unidos da América7 (1776) que afirma que os homens são criados por
Deus iguais com direitos alienáveis à vida, liberdade e à procura da felicidade,
a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia8 (1776) e a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão (1789). A Declaração da Virgínia também
concorda com a ideia de que todos os homens são iguais e independentes e
possuem direitos inatos que são os diretos à vida, à propriedade e à busca
pela felicidade, além de elencar direitos civis e políticos. O mesmo ocorre na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que reconhece que todos
7
Disponível em: http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vorig.html. Acesso em: 14
abr. 2018.
8
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/
declaracao-de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html . Acesso em: 26 fev, 2017.
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os homens são livres e iguais e possuem direitos naturais inalienáveis que
incluem a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão.
Morsink afirma que o tema da família como unidade principal da sociedade foi inserido no documento a pedido do representante do Líbano que
também queria mencionar expressamente Deus, ponto que recebeu objeção
do delegado da União Soviética9. Morsink afirma que Cassin já tinha devotado
especial atenção para o direito da família no primeiro rascunho do documento. A defesa do tema da família no texto da DUDH foi justificada também pelo
fato de que os países da América Latina já tinham reconhecido que a família
é o elemento fundamental da sociedade e que deve receber proteção (art. 6
º) na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem10 adotada em
Bogotá em abril de 1948. Ademais, o documento reconhece o direito de toda
pessoa a não abandonar o território do Estado de que é nacional senão por
vontade própria (art. 8º) e o direito à proteção contra ataques abusivos contra a honra, reputação, vida particular e família (art. 5º). Glendon afirma que
a ideia de que a família precisa ser protegida pelo Estado e pela sociedade já
estava presente em várias legislações nacionais na França e na Alemanha e
foi sendo adotada por outros países ao longo do tempo11.
Uma das grandes discussões a partir da proclamação da DUDH foi se
de fato os direitos ali proclamados seriam universais. Sobre essa questão, a
Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO) montou um Comitê sobre os Princípios Filosóficos sobre os Direitos do
Homem para uma pesquisa com especialistas de várias partes do mundo
em 1947 com o objetivo de entender como diferentes pessoas e culturas
percebem direitos humanos, ou seja, quais seriam os princípios filosóficos
dos direitos humanos. A partir das respostas recebidas, o Comitê da UNESCO concluiu que as pessoas tendiam a enumerar os mesmos direitos, porém
não se devia perguntar o porquê, ou seja, havia espaço para concordar com
os direitos ali enunciados. Goodale discute sobre o mito da universalidade
da DUDH a partir de uma análise histórica do Comitê da UNESCO12. O autor
afirma que 45% das respostas para a pesquisa vieram dos Estados Unidos e
do Reino Unido, 16 respostas vieram da Europa Ocidental, 3 da África do Sul,
MORSINK, Johannes. The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting and intent.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
10
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Declaração Americana dos Direitos
e Deveres do Homem. Aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948.
Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm.
Acesso em: 27 fev. 2018.
11
GLENDON, Mary Ann. Op. cit., p. 1166
12
GOODALE, Mark. The Myth of Universality: The UNESCO “Philosophers’ Committee” and the
Making of Human Rights. Law & Social Inquiry, 2017. Publicado online em 08 de dezembro de
2017. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsi.12343/full. Acesso em:
26 fev. 2018.
9
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2 da Austrália e uma do Canadá, totalizando 80% das respostas. Dos outros
20%, três respostas vieram da América Latina, três da índia, uma13 da China
e 6 do bloco soviético, incluindo de um acadêmico que foi comissionado e
pago pela UNESCO. Sendo assim, os resultados presentes no documento The
Grounds of an International Declaration of Human Rights14 não seriam assim
tão universais.
Ainda que os dados apresentados por Goodale mostrem que a pesquisa da UNESCO não teve uma abrangência universal, há que se observar que
várias culturas diferentes estavam representadas nos achados. De modo que
não se pode desprezar completamente a ideia de que os direitos humanos
são universais, argumento que foi confirmado em 1993 na Declaração de
Viena acordada durante a Segunda Conferência Mundial sobre os Direitos
Humanos que concluiu que os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados15, considerando apenas o fato de
que a pesquisa da UNESCO não seria representativa da diversidade cultural
presente no globo. Para Glendon, nesse debate entre universalismo e relativismo, a DUDH traz espaço para certa pluralidade de interpretação, ou seja,
para abarcar diferentes definições de família.
Essa discussão sobre universalidade é necessária porque não há uma
definição universal do que seria família. Países ocidentais tendem a adotar
uma definição mais restrita que envolve esposos do sexo oposto e filhos menores de idade. Contudo, há uma literatura crescente que argumenta a adoção de uma definição mais ampla de família16 que inclua ascendentes e descendentes, companheiros ainda que não sejam casados e casais do mesmo
sexo17, principalmente no contexto de imigração. Considerando que a DUDH,
segundo o entendimento de Glendon, deixa espaço para interpretações plurais que considerem o todo, seria recomendável o reconhecimento de definições mais amplas de família que já são adotadas, por exemplo, em culturas na América Latina e na África, principalmente no contexto da migração
forçada quando as pessoas precisam de linhas de apoio para conseguirem
GLENDON, Mary Ann. Op. cit.
UNESCO. The Grounds of an International Declaration of Human Rights: Report of the UNESCO Committee on the Philosophic Principles of the Rights of Man to the Commission on
Human Rights of the United Nations. 1947. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124350eb.pdf . Acesso em: 28 fev. 2018.
15
UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Vienna Declaration and Programme of Action, 12
Jul. 1993, A/CONF.157/23. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html.
Acesso em: 28 fev. 2018.
16
KING, Shani M. U.S. Immigration Law and the Traditional Nuclear Conception of Family: Toward a Functional Definition of Family That Protects Children’s Fundamental Human Rights.
Colum. Hum. Rts. L. Rev., v. 41, p. 509- 567, 2010.
17
TREUTHART, Mary Patricia. Adopting a more realistic definition of family. Gonz. L. Rev., v. 26,
p. 91, 1990.
13
14
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reconstruir suas vidas fora de seus locais de origem. Carens considera que a
definição mínima de família para fins de reunião familiar deva incluir esposos e filhos menores de idade18. Treuthart define família como uma unidade
social que fornece apoio e amor para seus membros. A autora concorda que
muitos grupos que funcionam como famílias não são reconhecidos como tal
pela lei e pela sociedade e não têm acesso aos benefícios que são concedidos
para famílias no sentido mais tradicional19.
Uma outra questão seria como aplicar a DUDH se essa possui apenas
caráter declaratório e não cria obrigações para os Estados. Para Cançado
Trindade, a DUDH é criada como um guia moral que pauta os direitos humanos e que seria o primeiro passo rumo à adoção de outros tratados de
direitos humanos em nível regional e internacional que cristalizam os direitos
declarados em 194820. Uma outra interpretação seria a de que os direitos
humanos seriam parte do jus cogens21, ou seja, cláusulas pétreas de Direito
Internacional que deveriam ser respeitadas pelos Estados. Um problema com
essa questão é que não há uma definição clara se todos os direitos humanos
poderiam ser classificados como jus cogens. Já há certo consenso de que o direito à vida e o direito a não ser torturado por exemplo configurariam normas
de jus cogens. Não há menção ao direito à família nesses debates, contudo,
um entendimento do direito à vida mais amplo poderia envolver que essa
pessoa pudesse gozar da presença de sua família pois a ausência dela poderia
causar tristeza e outros problemas psicológicos o que comprometeria a qualidade de vida desse ser humano. Mas a qualidade do direito à vida também
não é central nas discussões de jus cogens.
Feitas essas considerações, a próxima seção aplica o modelo de interpretação integral da DUDH para o caso de pessoas deslocadas de maneira
forçada, a fim de entender o direito à reunião familiar desses seres humanos.

2. O Direito à Família para Imigrantes Forçados
Inicialmente, o Preâmbulo da DUDH já reconhece que todos os membros
da família humana possuem direitos iguais e inalienáveis. Esse termo denota
que todos os direitos presentes na DUDH são aplicáveis a todos os membros
da família incluindo mulheres e crianças. Dessa forma, legislações nacionais
que garantam o direito à reunião familiar para membros adultos, mas não o
façam para as crianças estão em clara contradição com o exposto nesse Preâmbulo. Contribui para esse argumento o disposto no art. 2º do documento
CARENS, Joseph H. Op. cit.
TREUTHART, Mary Patricia. Op. cit., p. 92
20
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Op. cit.
21
Uma boa discussão sobre o tema direitos humanos e jus cogens pode ser vista em BIANCHI,
Andrea. Human rights and the magic of jus cogens. European journal of international law, v.
19, n. 3, p. 491-508, 2008.
18
19
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que afirma que todos os seres humanos sem nenhuma distinção incluindo
de origem nacional ou social ou de qualquer outra situação (entenda-se status migratório ou jurídico) possuem os direitos e liberdades proclamados na
DUDH. Isso significa que imigrantes forçados independentemente de seu gênero e idade possuem o direito à família disposto no art. 16. Contudo, para
que esse direito seja garantido a eles sem discriminação, seria necessário que
seus familiares tivessem possibilidade de encontrá-los no Estado de destino
porque o deslocado forçado não pode voltar para seu país de origem. Para a
realização dos direitos humanos presentes na DUDH, demanda-se dos Estados tanto ações negativas como não interferir na vida privada quanto ações
positivas como garantir mecanismos para que imigrantes forçados possam
ser reunidos com sua família nos países onde eles estão recebendo proteção.
Considerando esse ponto, é interessante interpretar o art. 12 da DUDH
que garante que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada
e na sua família. Em casos de pessoas que tiveram de fugir de seus países de
origem ou residência habitual, elas já tiveram esse direito violado, muitas
vezes pelos próprios Estados. Ao mesmo tempo, políticas de deportações de
familiares mesmo quando seus filhos são nacionais dos países de destino são
claras violações do art. 12 por configurarem intervenções arbitrárias de um
Estado em famílias promovendo a separação de entes queridos, muitas vezes
de pais e filhos menores de idade.
Uma interessante anomalia da DUDH está presente no art. 13 (2), que
garante que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra. A primeira questão é a de que se uma pessoa teve de abandonar
seu país de maneira forçada, ela não o fez por seu direito, mas sim por motivos de força maior que a compeliram a tal. Da mesma forma, a DUDH não
garante o direito de uma pessoa a entrar em um terceiro Estado, ou seja, a
anomalia presente nesse artigo é que, no momento da negociação de DUDH,
não foi possível garantir o direito de entrada das pessoas. Sobre esse tema,
Cholewinski afirma que, no caso da migração, o discurso dos direitos está
muito mais voltado para os direitos dos Estados-nacionais decidirem quem
entra em suas fronteiras do que os direitos dos indivíduos22. Sendo assim,
esse seria quase como “direito incompleto” que na prática não será de fato
implementado porque as pessoas ainda que possam abandonar um Estado
não têm o direito a viver em um outro.
A mesma situação se aplica ao art. 14 que garante a toda pessoa o direito a procurar e se beneficiar do asilo em outros países em caso de perseguição, contudo, não há um dever dos Estados de garantirem asilo nem de
deixarem quem busca asilo entrar em seu território. Estados não aceitariam
CHOLEWINSKI, Ryszard. Family reunification and conditions placed on family members: Dismantling a fundamental human right. European Journal of Migration and Law, v. 4, n. 3, p.
271-290, 2002.
22
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esses direitos humanos de entrar em territórios de terceiros Estados por razões de segurança e porque uma das concepções centrais da ideia de soberania é o fato de os Estados poderem controlar suas fronteiras mantendo aqueles que não pertencem ao Estado do lado de fora. Se o direito humano de
entrada fosse reconhecido como um direito humano inalienável, Estados não
poderiam fechar suas fronteiras a imigrantes ou refugiados como têm feito
principalmente desde os anos 1980 e mais fortemente na última década.
Sobre essa discussão, Frost apresenta um argumento ético interessante
de porque a comunidade internacional deveria receber e proteger refugiados
que poderia ser utilizado para justificar a abertura de fronteiras e a possibilidade de que os Estados recebam os refugiados em seu território23. Partindo de sua teoria constitutiva, entende que imigrantes são construídos como
atores com base em suas ações sociais que, nesse caso, seriam se engajarem
em um projeto migratório que envolve o cruzamento de fronteiras internacionais. Ao mesmo tempo, também são atores em práticas diferentes: são
cidadãos de seus Estados-nacionais (membros da sociedade de Estados democráticos e democratizantes) e também membros da sociedade civil global.
Frost sustenta que a sociedade civil global é uma sociedade sem fronteiras e de indivíduos sem a presença de um governo, visto que seus membros
possuem direitos independentemente do território em que eles estejam e
que possui a “autonomia humana” como um “valor fundamental”24. Por isso,
“as demandas que fazemos como civis e as demandas que reconhecemos
que outros civis fazem não dependem, de modo nenhum, de sermos partes desse ou daquele Estado, ou de sermos subordinados a esse ou aquele
sistema legal”25. Nesse sentido, o autor conclui que migrantes e refugiados
como membros da sociedade civil global possuem o direito fundamental de
liberdade de movimento e devem ser considerados isentos de irregularidade
desde que não violem direitos dos outros civis que compõem essa prática26.
Frost recorda que “o núcleo do acordo social em que pessoas são constituídas como atores internacionais é o sistema de Estados soberanos”27, e
esses Estados regulam o movimento das pessoas entre suas fronteiras sendo
que essa autoridade soberana “permanece nos Estados individuais inseridos
na sociedade de Estados soberanos”28. Nessa linha de raciocínio, as pessoas
viveriam dentro de seus Estados nacionais e seus movimentos seriam temporários, incluindo o refúgio que seria de curta duração e culminaria com o
FROST, Mervyn. Pensando eticamente sobre refugiados: um caso para a transformação da
governança global. Travessia: revista do migrante, ano XXXIX, n. 79, p. 9-32, dezembro/2016.
24
Ibid., p. 19.
25
Ibid., p. 20.
26
Ibid.
27
Ibid., p. 15.
28
Ibid.
23
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retorno dos refugiados para seus países de origem ou residência habitual
quando cessasse o risco de perseguição e/ou conflito.
Frost sugere interpretar a sociedade civil global como uma precondição
para a existência da sociedade global de Estados democráticos e democratizantes e, assim, como necessária para a existência dos direitos de cidadania.
Sendo assim, deveria ser garantido o direito de movimento a todas as pessoas (por esses serem direitos inerentes da sociedade civil global) que poderiam ser limitados apenas quando há risco de que o imigrante viole direitos
do demais civis (restando ao Estado o ônus da prova), contudo civis não possuem o direito de se tornarem cidadãos do Estado que quiserem porque os
direitos de cidadania permanecem na lógica soberana.
Por outro lado, a existência de qualquer tipo de migração forçada mostra que essa pessoa teve negado o seu direito de ser cidadã por seu próprio
Estado. Isso ameaça, em último caso, a existência do sistema de Estados democráticos e democratizantes porque pressupõe que os direitos e liberdades
de outros cidadãos serão reconhecidos pelos demais cidadãos em seus Estados que são livres e, quando a esses cidadãos lhes são negados seus direitos
pelo próprio Estado, todo esse sistema é comprometido. Dessa forma, é importante que os direitos civis, mas também os direitos de cidadania efetiva e
ativa sejam garantidos em todos os Estados para que a sociedade de Estados
democráticos e democratizantes possa sobreviver. De modo que, Estados democráticos ao receberem refugiados, garantam a eles uma cidadania ativa
temporária no Estado receptor, o que pressupõe o direito a viverem com suas
famílias e, assim o direito à reunião familiar. Porque
aqueles imigrantes que tiveram suas cidadanias erodidas em seus Estados de origem (ou que seus direitos de
cidadania em uma democracia nunca foram estabelecidos) não devem ser vistos como pedintes merecedores
de caridade, mas como pessoas de quem necessitamos
para nos estabelecermos como cidadãos em Estados livres e democráticos com o intuito de assegurar nossa
própria liberdade29.

O art. 16 reconhece o direito de todos a formarem família, sendo a família o elemento natural e fundamental da sociedade. A DUDH garante proteção à família pela sociedade e pelo Estado. Esse artigo garante o direito ao
imigrante forçado de formar família mesmo que não seja em seu território
de origem e também que o Estado deve proteger a família dos imigrantes
forçados. Para isso, o Estado precisa garantir mecanismos céleres e eficientes
de reunião familiar. Se o Estado não o fizer, ele não estará protegendo a família do imigrante que precisa estar junta. A mesma lógica deve ser aplicada
29

Ibid., p. 29.
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ao art. 25 que garante a toda pessoa o direito a um nível de vida suficiente
para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar. Se um imigrante está
de maneira forçada separado de sua família, ele dificilmente poderá proporcionar a ela saúde e bem-estar. O mesmo é verdade em relação ao próprio
imigrante que pode depender de sua família estar no mesmo lugar que ele
para atingir saúde, bem-estar e um nível digno de vida.
Da análise da DUDH, pode-se depreender que o direito à reunião familiar de deslocados forçados está implicitamente presente no documento. Isso
decorre da interpretação conjunta do princípio da não-discriminação com os
artigos que garantem direito e proteção envolvendo a família. Se a pessoa
foi forçada a deixar seu Estado de origem ou residência habitual (o que em si
já representa uma violação do art.12), ela necessitará que sua família tenha
mecanismos para estar com ela no Estado de destino. Isso pressupõe ações
positivas do Estado, dado que a única maneira efetiva de proteger essa família é mantendo-a unida no território de destino e garantindo mecanismos de
reunião familiar. Dessa forma, para que tenha realizado seu direito à família
que está explícito no documento, imigrantes forçados possuem o direito à
reunião familiar que está implícito no documento. Para garantir tal direito,
os Estados devem adotar ações negativas que incluem não interferir na vida
familiar separando os familiares no contexto da migração e ações positivas
que envolvem mecanismos efetivos e céleres de reunião familiar.

2.1. O Direito à Família e a Convenção de 1951 Relativa ao
Status dos Refugiados
O fenômeno da migração forçada é antigo na história da humanidade,
contudo, a primeira vez que o termo refugiado teria de fato aparecido na
História moderna seria por ocasião da expulsão de protestantes calvinistas na França (conhecido como huguenotes) que foram recebidos primeiro
na Suíça e depois em outros países em 168530. Depois desse, vários outros
movimentos específicos foram ganhando atenção da comunidade internacional, incluindo com a criação de mecanismos dentro da Liga das Nações.
Em 1921, a Liga das Nações criou o Alto Comissariado para Refugiados, que
era responsável inicialmente por lidar com refugiados russos e mais tarde
com gregos, turcos, búlgaros e armênios31. Contudo, foi durante a Segunda
Guerra Mundial, que a humanidade presenciou o maior número de pessoas
deslocadas jamais visto.
Proudfoot calcula que a Segunda Guerra Mundial originou dez vezes
MARFLEET, Philip. Refugees and history: why we must address the past. Refugee Survey
Quarterly, v. 26, n. 3, p. 136-148, 2007.
31
KARATANI, Rieko. How history separated refugee and migrant regimes: in search of their
institutional origins. International Journal of Refugee Law, v. 17, n. 3, p. 517-541, 2005.
30
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mais refugiados do que a Primeira Guerra32. Cerca de 60 milhões de europeus tiveram de se deslocar de maneira forçada. Na primavera de 1945, mais
de 40 milhões de pessoas de 21 nacionalidades estavam deslocadas. Dessas,
6,6 milhões conseguiram fugir para outros países e as demais se deslocaram
dentro de seus próprios países. Barnett calcula que, no final de 1945, havia
30 milhões de soldados e deslocados que não poderiam retornar para suas
casas por causa das mudanças de fronteiras, incluindo mais de 12 milhões de
pessoas de etnia germânica expulsas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)33. Além dessas pessoas, de acordo com Tadmor, entre dezembro de 1947 e setembro de 1949, entre 600 mil e 760 mil árabes palestinos
se tornaram refugiados34. Dentre esses, entre 250 mil e 300 mil foram deslocados de maneira forçada entre abril e o meio de julho de 1948 por causa
de ataques militares de Israel ou pelo medo decorrente desses ataques. Em
1947, 12 milhões de pessoas viraram refugiadas na Índia e no Paquistão e
mais 500 mil no ano seguinte expulsas de Burma35.
A solução para essa questão foi a criação de um documento vinculante
aos Estados, a Convenção de 51, e do Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (ACNUR) no mesmo ano. Dentre os méritos da Convenção
de 51 está a definição de refugiados que poderia ser aplicada a qualquer
nacional, de modo a lidar com esse tema não mais com base em casos de
nacionalidades específicas. Além disso, após o Protocolo de 1967 Relativo ao
Status dos Refugiados (Protocolo de 67), foram extraídas as limitações geográficas (eventos acontecidos na Europa) e temporais (antes de 1 de janeiro
de 1951) do texto da Convenção permitindo que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pudesse ser reconhecida como refugiada.
A Convenção de 51 não menciona expressamente o direito à reunião
familiar dos refugiados. Também as convenções anteriores que são citadas
em seu art. 1º (Convention Relating to the International Status of Refugees36
e Convention concerning the Status of Refugees Coming From Germany37)
também não trazem escrito o direito à reunião familiar. O termo famílias é
32
PROUDFOOT, Malcolm Jarvis. European refugees: 1939-52: a study in forced population
movement. London: Faber & Faber, 1957.
33
BARNETT, Laura. Global governance and the evolution of the international refugee regime.
International Journal of Refugee Law, v. 14, n. 2 and 3, p. 238-262, 2002.
34
TADMOR, Yoav, The Palestinian Refugees of 1948: The Right to Compensation and Return.
Temp. Int’l & Comp. L. J., v. 8, p. 403-434, 1994.
35
MARFLEET, Philip. Op. cit.
36
LEAGUE OF NATIONS. Convention Relating to the International Status of Refugees, 28 October 1933, League of Nations, Treaty Series v. CLIX, n. 3663. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3dd8cf374.html. Acesso em: 28 fev. 2018.
37
LEAGUE OF NATIONS. Convention concerning the Status of Refugees Coming From Germany,
10 February 1938, League of Nations Treaty Series, v. CXCII, n. 4461, p. 59. Disponível em:
http://www.refworld.org/docid/3dd8d12a4.html. Acesso em: 28 fev. 2018.
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apenas expresso nos artigos que garantem ao refugiado, o máximo possível,
do tratamento destinado aos nacionais.
Contudo, a ata final da Conferência da ONU de Plenipotenciários sobre
o Status dos Refugiados e Apátridas realizada em Genebra entre 2 e 25 de
julho de 1951, em seu ponto B, garante aos refugiados o direito à reunião
familiar38. A conferência reconhece que a unidade da família (que é o grupo
natural e fundamental da sociedade) é um direito essencial do refugiado,
ainda que essa unidade seja ameaçada. Também reconhece que os direitos
garantidos devem ser estendidos aos membros de sua família. O documento
recomenda que os Estados adotem as medidas necessárias para proteger a
família dos refugiados, ou seja, garantir a manutenção da unidade familiar
principalmente nos casos em que o chefe da família possua as condições necessárias para ser admitido em um Estado particular (o que seria feito por
meio de reunião familiar) e proteger refugiados menores, principalmente
crianças desacompanhadas e meninas, como especial atenção para procedimentos de guarda e adoção.
Esse reconhecimento do direito à unidade familiar que só seria atingido
por meio de reunião familiar junto com o Preâmbulo da Convenção de 51 e
o disposto na Convenção de que os Estados garantirão aos refugiados outros
direitos já presentes em outros documentos (como a DUDH) reforçam o argumento de que os refugiados possuem um direito implícito à reunião familiar. O Preâmbulo da Convenção de 51 reconhece que seres humanos devem
gozar dos direitos e liberdades fundamentais sem discriminação (incluindo o
direito à família presente na DUDH) e que é importante garantir que refugiados possam exercer da melhor maneira possível esses direitos e liberdades
fundamentais.

Conclusão: o direito à família no contexto da migração forçada
Depois da DUDH, o direito à unidade familiar e à vida familiar foi cristalizado em uma série de tratados nos níveis internacionais e regionais que
são vinculantes aos Estados como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos (1966) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (1966). Contudo, alguns Estados ainda dificultam processos de
reunião familiar para imigrantes forçados com a desculpa de que não existiria um direito específico à reunião familiar. A exceção a essa regra estaria
presente na Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) que afirma que
crianças têm o direito à reunião familiar. Desse direito desses menores deUNHCR. Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of
Refugees and Stateless Persons, 25 de julho de 1951. Disponível em: http://www.unhcr.org/
protection/travaux/40a8a7394/final-act-united-nations-conference-plenipotentiaries-status-refugees-stateless.html. Acesso em: 16 abr. 2018.
38
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correriam duas situações: a primeira é que a criança sendo ela mesmo um
deslocado forçado teria o direito a se reunir com seus familiares no Estado
de destino onde o menor esteja. A segunda é a de dado o direito de qualquer
criança a ser reunida com sua família, a criança deixada par trás no país de
origem ou em um campo de refugiados teria o direito a se reunir com seus
familiares adultos reconhecidos como refugiados ou deslocados forçados no
país em que esses adultos estejam. Nos dois casos, mecanismos efetivos e
céleres de reunião familiar são necessários.
Afora a questão específica das crianças, este capítulo mostrou que uma
interpretação integral da DUDH considerando o princípio da não-discriminação e os artigos que versam sobre proteção da família e direito à unidade
familiar em conjunto permite depreender a existência de um direito implícito
à reunião familiar para deslocados forçado. Isso decorre do fato de que pessoas forçadas a se deslocar dificilmente conseguem transpor fronteiras internacionais com toda sua família. Desse modo, seu direito à unidade e vida
familiar seria um direito no papel, mas sem aplicação prática caso não seja
possível a reunião com os membros de sua família. Dado que essa pessoa não
pode retornar ao seu país de origem ou residência habitual por várias razões
que não são objeto dessa análise, sem o direito à reunião familiar, o direito à
família para essas pessoas nunca poderia ser de fato garantido.
Considerando que imigrantes forçados possuem um direito implícito à
reunião familiar e o direito explícito à unidade e vida familiar, Estados possuem obrigações positivas de garantir os meios para reunião familiar e obrigações negativas como evitar intervenções arbitrárias na família; evitar a separação familiar via deportação por exemplo ou negando o direito à reunião
familiar para crianças.
Por fim, para que os direitos humanos sejam de fato vistos como universais, inalienáveis e indivisíveis é importante que definições mais amplas de
família que não incluam apenas o núcleo familiar sejam aplicadas para acomodar diferenças culturais sobre o tema. Isso é fundamental principalmente
no contexto da migração forçada visto que as pessoas estão em uma situação
de vulnerabilidade e precisam de apoio para reconstruir suas vidas em um
novo local com regras, culturas e costumes que não lhes são familiares. Uma
boa definição de família, nesse caso, seria uma organização social em que
seus membros possuem laços de afinidade e amor entre si, se preocupando
com o bem-estar de cada um de seus componentes. Essa definição pressupõe relações habituais de cuidado que vão além de laços de sangue mas que
podem ser formadas durante a migração forçada, principalmente quando os
parentes de sangue foram mortos por acontecimentos que motivaram a migração dos sobreviventes. Nesse sentido, também o direito a constituir família deve ser interpretado além da visão tradicional de duas pessoas de sexos
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opostos que se juntam por causa do casamento.
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O ASILO E O REFÚGIO E A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS DE 1948
Fábio Andrade Medeiros1

Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada em 10
de dezembro de 1948, pela aprovação de 48 Estados, com 8 abstenções, é
um dos documentos internacionais mais relevantes da história do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
A DUDH trata do asilo, no seu art. 14, acentuando que todo ser humano,
vítima de perseguição, tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Para grande parte da doutrina que estuda o tema, o art. 14 trata do asilo
de forma latu sensu, englobando tanto o asilo diplomático e territorial, quanto o refúgio, que veio a ser regulamentado posteriormente pela Convenção
de 1951 sobre o Status dos Refugiados (Convenção de 51) e pelo Protocolo
de 1967 Relativo ao Status dos Refugiados (Protocolo de 67).
Esse é também o entendimento adotado neste capítulo, cujo objetivo é
traçar um histórico dos dois institutos, antes mesmo de 1948, e demonstrar
que a inclusão do art. 14 na DUDH serviu para fortalecer os dois institutos,
inserindo-os no Direito Internacional dos Direitos Humanos.

1. O Asilo
Conquanto a DUDH tenha tratado em 1948 do direito de buscar e gozar
asilo em outros países, a prática de conceder asilo em terras estrangeiras a
pessoas que estão fugindo de perseguição é uma das características mais antigas da civilização. Em textos escritos há 3.500 anos, durante o florescimento
dos antigos grandes impérios do Oriente Médio, como o Hitita, Babilônico,
Assírio e Egípcio Antigo já se encontram referências à concessão de asilo2.
O instituto do asilo é tão antigo como a própria humanidade e, nasce
do instinto de preservação, próprio do ser humano, que foge do perigo e da
morte, com o propósito de encontrar um lugar que lhe ofereça a proteção
necessária à sua integridade física e possa garantir a sua sobrevivência.
O vocábulo asilo origina-se da palavra grega asylon, resultado da união
Mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos. Professor de Direito
Constitucional do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê). Advogado.
2
ANNONI, Dannielle. O direito internacional dos refugiados e o Brasil. Curitiba: Juruá, 2012.
p. 79.
1
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da partícula a e da palavra asylao. A partícula a significava a negação para
os gregos, ou seja, não. Por sua vez, a palavra asylao traduzia o sentido dos
verbos retirar, tirar, extrair3. Assim, a junção dos termos, significa a proteção
dada às pessoas que, por motivos variados, procuram abrigo em um local ou
cidade que não aquela em que sofreram perseguição. Portanto, na sua nova
morada, isto é, no seu asylon, não correm o risco de dali serem retiradas de
forma abrupta ou violenta, pois gozavam de proteção4.
O asilo pode ser definido como uma proteção que as pessoas recebem
de um Estado que não o seu Estado de nacionalidade ou de origem, em função de perseguição sofrida. Essa proteção pode ser concedida dentro do território do próprio Estado (Asilo Territorial), ou dentro de lugares específicos
sob a sua autoridade (Asilo Diplomático). É uma forma de extensão da proteção que o Estado confere aos seus nacionais para pessoas de outras nacionalidades, que, por razões de perseguição política, precisam buscar fora do seu
país de origem a proteção que ali não está sendo assegurada.
Consoante o ensinamento de Francisco Rezek sobre o tema:
Asilo político é o acolhimento, pelo Estado, de estrangeiro perseguido alhures – geralmente, mas não necessariamente, em seu próprio país patrial – por causa de
dissidência política, de delitos de opinião, ou por crime
que, relacionados com a segurança do Estado, não configuram quebra do direito penal comum5.

Logo, existem elementos essenciais que devem estar presentes para a
caracterização do asilo, são eles: a) que o solicitante de asilo esteja buscando
proteção estatal fora do seu Estado de origem ou de residência habitual, uma
vez que o asilo é, fundamentalmente, a extensão para outras pessoas da proteção que o Estado concede aos seus cidadãos; b) que ele esteja sendo alvo
de perseguição iminente, pois, para a caracterização do asilo, a perseguição
não pode integrar o passado distante, nem pode ser projetada para o futuro, é preciso, portanto, demonstrar a existência de uma perseguição efetiva;
c) que não esteja fugindo de punição por delito comum, pois, a concessão
de asilo está diretamente ligada à matéria de delitos políticos, não sendo
possível conceder asilo a quem está fugindo da persecução criminal por ter
cometido delito comum.
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou
na Proteção Internacional dos Refugiados. In: ARAÚJO, Nádia de; ALMEIDA, Guilherme Assis
de. (Coords.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 101.
4
PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do conceito refugiado ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 44.
5
REZEK, Francisco. Direito internacional: curso elementar. 11. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva,
2008. p. 214.
3
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Portanto, pode-se definir o asilo como a recepção de estrangeiro, em
um Estado diverso da sua nacionalidade, perseguido em decorrência de desavenças políticas, de delitos de opinião, bem como de violação de normas
não incluídas nos parâmetros do direito penal comum6.
A DUDH trata do asilo, no seu art. 14, acentuando que todo ser humano,
vítima de perseguição, tem direito de procurar e de gozar asilo em outros
países. Para alguns autores o art. 14 trata do asilo de forma lato sensu, englobando tanto o asilo quanto o refúgio, ou seja, de um direito de asilo e não do
instituto do asilo. Há autores que tratam o instituto do asilo como asilo político, em razão da natureza da concessão da proteção, vinculada a dar abrigo
a quem está fugindo de perseguição por motivações políticas, de modo que
os dois termos podem ser usados como sinônimos.

1.2 Histórico
O asilo, como já destacado anteriormente, é praticado pela humanidade
desde muito tempo, e não é raro encontrar registros da sua utilização desde a
Antiguidade Clássica7. Entretanto, é na civilização grega que se podem encontrar os primeiros registros mais claros da prática de asilo. As cidades-estados
gregas estabeleciam, em seus tratados, a proteção dos santuários comuns
e reconheciam neles o direito de asilo para as vítimas de perseguição, para
os fugitivos dos campos de batalha ou para os sacerdotes. Também eram
usados como locais para asilo, as casas dos governantes e de políticos importantes das cidades8.
A pessoa que buscava asilo nessa época era geralmente um estrangeiro,
o que acabou sendo extremamente favorável ao desenvolvimento do instituto, pois os gregos eram muito receptivos com os estrangeiros, porque para
eles “a hospitalidade para com os alienígenas era um critério que moldava a
cultura ou a barbárie de um povo”9.
Também no Egito é possível verificar a prática do asilo. Os egípcios, assim como fizeram os gregos, “designaram os templos de adoração religiosa
aos asilados, tendo estendido o direito dessa proteção aos escravos fugitivos,
aos soldados derrotados e aos acusados de crimes10.
A chegada do Império Romano fez o asilo deixar de ser limitado por
SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional. Curitiba: Juruá, 2014. p. 70.
7
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Op. cit., p. 102.
8
Fontenele, Leopoldo Cesar. Asilo político: liberdades individuais e direito de revolução. Brasília: Senado Federal, 1993. p. 2.
9
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 10.
10
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou
na Proteção Internacional dos Refugiados. Op. cit. p, 104.
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aspectos religiosos, como ocorria na Grécia, e ganhar um caráter verdadeiramente jurídico. O direito de asilo foi, assim, formulado como um instituto
jurídico próprio que visava proteger somente as pessoas perseguidas injustamente, tanto por particulares, quanto pelo Poder Público, evitando-se a concessão àquelas pessoas consideradas culpadas nos termos da lei da época11.
A concessão de asilo passa a resultar, portanto, “da liberdade do homem e da
necessidade de protegê-lo contra o arbítrio e a violência”12.
Com a queda do Império Romano, o direito de asilo sofreu também um
revés, em especial no tocante aos lugares em que os indivíduos perseguidos
podiam buscar proteção, passando a ser vinculado a edificações católicas
como igrejas, conventos, mosteiros, cemitérios, ou seja, locais protegidos por
Deus e, portanto, santos e imunes à perseguição. Logo, é possível concluir
que nesse período o asilo, mais uma vez, manteve uma ligação muito estreita
com a Igreja Católica13.
A Idade Moderna foi um período de grande avanço no tocante à conceituação jurídica do asilo, foi uma época de definição dos seus elementos
essenciais e do seu âmbito de aplicação. Assim, torná-lo um instituto jurídico
laico, não mais completamente atrelado e de competência exclusiva da Igreja, foi não apenas uma necessidade, mas também uma consequência natural
e lógica do pensamento dos homens daquela época14.
Nessa época, Hugo Grotius deu importante contribuição ao direito de
asilo, auxiliando no desenvolvimento de uma base teórica para o instituto.
Para Grotius, do ponto de vista de sua essência, o direito de asilo é um direito natural dos indivíduos perseguidos, fundamentado no direito à proteção.
Esse direito encontra amparo em um dever, em uma obrigação correlata e de
responsabilidade dos Estados que é o dever de auxílio humanitário internacional. Grotius afirmou, ainda, que o auxílio humanitário representava uma
boa ação dos Estados Nacionais, à época recém-instituídos, em promover o
bem-estar e a paz da comunidade dos Estados, designada, por Hugo Grotius,
pela expressão latina civitas maxima15.
Estabeleceu, ainda, que poderiam ser contempladas com a proteção
oriunda do direito de asilo somente pessoas perseguidas em virtude de
questões de natureza religiosa ou política. Desse modo, os indivíduos que
cometessem ações outras tipificadas pelos Estados como ilícitas, ou seja,
crimes comuns, não poderiam, segundo a formulação de Grotius, valer-se do
direito de asilo. Se o contrário fosse verdade, o direito de asilo estaria burlando
a lei e acobertando criminosos, visto que estes poderiam estar protegidos
PEREIRA, Luciana Diniz Durães. Op. cit., p. 48.
SERRAGLIO, Diogo Andreola. Op. cit., p. 66.
13
PEREIRA, Luciana Diniz Durães. Op. cit., p. 48.
14
Ibid., p. 50.
15
Ibid., p. 51.
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em Estados nos quais se encontrassem asilados e, assim, impedindo que o
Estado onde cometeram seus respectivos crimes os punissem16.
Contudo, até fins do século XVII, o asilo continuou sendo concedido aos
fugitivos que cometiam crimes comuns, somente a partir do século XVIII,
mais precisamente do século XIX é que o princípio que Grotius propôs foi
gradualmente aceito, de modo que, “gradualmente, as pessoas perseguidas
por graves crimes comuns começaram a ser entregues aos Estados onde os
crimes comuns haviam sido cometidos”17.
No início do século XVIII, conforme até aqui demonstrado, o direito de
asilo já era um instituto jurídico laico bem delineado, amplamente reconhecido
e aceito pela praxe dos Estados. Porém, ainda não havia sido elevado ao status
de norma constitucional em um texto desta natureza e importância. A Revolução Francesa foi fundamental nesse processo, porquanto a partir de então o
asilo passou a ser concedido aos praticantes de crimes políticos e não mais aos
praticantes de crimes comuns, como ocorreu durante muito tempo18.
Ademais, em 1793, o asilo foi alçado à condição de norma constitucional, tendo sido colocado no art. 120, da Constituição Francesa, com a seguinte redação: “o povo francês dá asilo aos estrangeiros exilados de sua pátria
por causa da liberdade. Recusa-o aos tiranos”19.
Outros Estados europeus, entretanto, preferiram não agir da mesma
forma e, suas respectivas constituições silenciaram a respeito do direito de
asilo. A praxe daqueles Estados foi a de decidir, caso a caso, se seria ou não
conferido ao solicitante o direito de asilo, passando este a ser, de acordo
com este entendimento, uma decisão política e discricionária do Estado de
acolhida e não mais um direito inerente às pessoas perseguidas, de natureza
essencialmente individual20.
No final do século XIX, precisamente, a 1º de maio de 1865, teve lugar
na cidade de Lima (Peru), a primeira conferência com o objetivo de regulamentar o direito de asilo. Este se regulava, até à altura, com base no costume. Desse modo, acordam-se as condições e os procedimentos a adotar
para concessão de asilo, bem como limita-se o tempo de concessão desse
próprio asilo, até que o asilado se possa pôr em segurança. Porém, foi preciso esperar até ao Primeiro Congresso Sul-americano de Direito Internacional
Privado, em que participaram alguns países da América Latina, (Argentina,
Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai), para que estes mesmos países assinassem
em Montevidéu, no dia 23 de janeiro de 1889, o Tratado de Direito Penal
Ibid., p. 51.
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica
(1921-1952). Op. cit., p. 15.
18
PEREIRA, Luciana Diniz Durães. Op. cit., p. 51.
19
Serraglio, Diogo Andreola. Op. cit., p. 68.
20
Ibid., p. 53.
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Internacional21.
O Tratado de Montevidéu deu início a uma série normas sobre o asilo
na América Latina, continente que acabou desenvolvendo em maior escala
esse instituto, principalmente o asilo Diplomático, em razão dos inúmeros
conflitos desencadeados pela luta pelo Poder que acabou gerando situações
de perseguição motivadas por discordância política22.
Portanto, verifica-se que já existia uma antiga normatização acerca do
asilo quando este foi inserido na DUDH em 1948. Seguramente essa normatização anterior e os problemas decorrentes na intensificação do fluxo migratório ocasionado pela Segunda Guerra foram fundamentais para fazer
com que o direito de buscar e gozar asilo fosse um dos direitos fundamentais
assegurados pela DUDH. Ressalte-se que mesmo já existindo toda essa normatização anterior foi extremamente importante para o direito de asilo a
sua inclusão na DUDH, pois, dada a importância dela para a ordem jurídica
internacional, certamente acabou por fortalecer o direito ao asilo como um
direito fundamental da humanidade, aumentando a adesão dos países sensíveis a esse problema.

2. O Refúgio
O direito ao asilo, previsto no art. 14, da DUDH, além de proporcionar
o direito ao asilo político, nas modalidades territorial e diplomático, também
possibilitou o surgimento de outra modalidade prática de proteção a pessoas
que dela necessitam, o refúgio23.
Flávia Piovesan anota que depois de três anos da adoção da DUDH, “é
aprovada a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, que constitui a Carta
Magna que define em caráter universal a condição de refugiado, dispondo
seus direitos e deveres”24.
O art. 1º da Convenção de 51, juntamente com o Protocolo de 67, definem refugiado como sendo toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a
determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país
Rodrigues, José Noronha. Anais de Direito de Asilo. Universidade dos Açores, CEEAplA
Working Paper n. 12/2008, out. 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262005094_Anais_de_Direito_de_Asilo. Acesso em: 11 nov. 2014. p. 16.
22
Depois do Tratado de Montevidéu, várias outras normas internacionais foram aprovadas
tratando do asilo, a Convenção de Havana Sobre Asilo (1928), a Convenção de Montevidéu
Sobre Asilo Político (1933), o Tratado Sobre Asilo e Refúgio Político (1939), a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), as Convenções Sobre Asilo Diplomático
e Convenção Sobre Asilo Territorial (1954) e a Declaração das Nações Unidas Sobre o Asilo
Territorial (1967).
23
JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação pelo ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007. p. 42.
24
PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 31.
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de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer fazer
uso da proteção desse país ou, não tendo uma nacionalidade e estando fora
do país em que residia como resultado daqueles eventos, não pode ou, em
razão daqueles temores, não quer regressar a ele.
O refúgio, portanto, é “um instituto regulado por um estatuto, o qual
assegura a algumas pessoas em função de determinadas circunstâncias o
status de refugiado”25. Assim, como consequência da definição de refúgio
adotada pela Convenção de 51, “refugiada é a pessoa que não só não é respeitada pelo Estado ao qual pertence, como também é esse Estado quem a
persegue, ou não pode protegê-la quando ela estiver sendo perseguida”26.
Logo, é possível identificar que os dois institutos jurídicos, asilo e refúgio, conquanto possuam normas próprias para suas regulamentações e históricos diversos, podem ser justificados a partir de uma mesma origem normativa, o art. 14, da DUDH, que assegura proteção ao cidadão que necessite
se deslocar do seu país de origem ou de residência habitual, em busca de um
lugar para viver em paz e com segurança.

2.1 Histórico
O refúgio tem uma história bem mais recente do que o asilo. Ao passo
que o asilo, como já explicitado, se verifica desde a Antiguidade Clássica, o
refúgio passou a ser discutido de forma mais profunda somente no século XX,
após o estabelecimento da Sociedade das Nações, em 1919, e, sobretudo,
em razão da preocupação com a grande quantidade de pessoas que fugiram
da recém-criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1917, depois
da Revolução Bolchevique27.
A preocupação da Liga das Nações com a questão dos refugiados, a
bem da verdade, começou antes mesmo da crise ocasionada pela Revolução
Bolchevique, porém o tamanho do problema era infinitamente menor antes
desse evento e foi exatamente o expressivo aumento do número de refugiados que fez com que a Liga das Nações começasse a adotar medidas mais
concretas para tratar do problema28.
Para lidar com essa questão, incialmente tratada pela Cruz Vermelha,
mas que acabou sem condições de cuidar sozinha do problema em razão
do aumento considerável do número de pessoas, a Liga das Nações criou,
em 1921, o Alto Comissariado para os Refugiados Russos, que surgiu inicialmente para a realização de três tarefas: (1) fazer uma definição da situação
jurídica dos refugiados, (2) organizar a repatriação ou reassentamento dos
Ibid., p. 43.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 249.
27
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 73.
28
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica
(1921-1952). Op. cit., p. 20-21.
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refugiados e (3) realizar as atividades de socorro e assistência, contando inclusive com a ajuda de instituições filantrópicas para providenciar trabalho
para essas pessoas29.
A primeira dessas tarefas envolveu a regularização da situação jurídica
dos refugiados russos, pois, grande parte dos refugiados nesse momento não
tinha sequer documentos de identificação, e o mais grave, grande parte deles
eram apátridas, pois, o governo Bolchevique desnacionalizou aqueles que
saíram do País após a consolidação da revolução, através de vários decretos
e leis, entre 1921 e 192430.
A solução para o problema veio com a criação de um Certificado de
Identidade para os Refugiados Russos, aprovado em uma Conferência em Genebra, em julho de 1922 e adotado por 53 países, em razão do interesse de
todas as partes em facilitar a liberdade de movimento e sobretudo a legalidade deste31. Em homenagem ao seu idealizador, Dr. Fridjtof Nansen32, esse
documento foi chamado de Passaporte Nansen, e, apesar do Ajuste de 1922
não ter definido o que se deveria entender por refugiado russo, o certificado
atestava que se tratava de “pessoa de origem russa que não adquiriu outra
nacionalidade”. Essa expressão constou no documento em razão da pressão
e insistência dos refugiados russos, que assim se apegavam a um resquício,
por menor que fosse da sua nacionalidade, além de impedir que eles fossem
confundidos ou misturados, indiscriminadamente com outros apátridas33.
O Passaporte Nansen, “primeiro documento internacional de identidade destinados a refugiados, foi o responsável por devolver a personalidade
jurídica aos refugiados russos, primeiro passo para possibilitar-lhes a autossuficiência”. Ele foi um documento útil não apenas para os refugiados, mas
também aos governos que passaram a controlar com maior precisão a quantidade de refugiados presentes nos seus territórios34.
Resolvida a questão da regularização jurídica dos refugiados o próximo
passo foi cuidar da repatriação ou do reassentamento dos refugiados russos
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 74.
ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica (19211952). Op. cit., p. 36.
31
Ibid., p. 42.
32
Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen (Oslo, 10 de outubro de 1861, 13 de maio de 1930) “foi
um cientista, explorador polar, aventureiro e político norueguês. Enquanto delegado norueguês na Liga das Nações, criou o passaporte Nansen para os refugiados, tendo sido galardoado
com o Nobel da Paz em 1922. De 1921 a 1923 foi responsável da ajuda alimentar da Cruz
Vermelha nas regiões do rio Volga e do sul da Ucrânia, na URSS. Faleceu devido a uma embolia
cerebral, em 13 de maio de 1930, em Polhøgda, nos arredores de Oslo, Noruega”. Informação
disponível em: Cf. http://www.mnc.net/norway/Nansen.htm. Acesso em: 12 nov. 2014.
33
ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica (19211952). Op. cit., p. 43.
34
Ibid., p. 44.
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para os diversos países que estavam dispostos a recebê-los. A questão da
repatriação estava praticamente fora de cogitação, exceto em poucos casos
especialmente selecionados pelo governo russo, sobretudo em razão do receio de que esses refugiados ao retornar se organizassem e participassem
de ações contra o governo bolchevique. Assim, dadas as dificuldades para
efetivar a repatriação levou-se adiante o reassentamento, por meio do qual
vários grupos de dispersaram pela Europa e muitos rumaram para a América,
inclusive para o Brasil35.
O trabalho desenvolvido pelo Dr. Nansen e pelo seu Alto Comissariado
produziu resultados positivos em pouco tempo e atenuou fortemente a situação dos refugiados russos, através da nacionalização de muitos refugiados,
do reassentamento fora da Europa e da utilização do Passaporte Nansen,
esse esforço acabou sendo brindado com o prêmio Nobel da paz em 192336.
Destaque-se, ainda, que inicialmente o Alto Comissariado para os Refugiados Russos tinha sua competência limitada a pessoas de origem russa,
já que fora criado exatamente no contexto da fuga dessas pessoas em consequência da Revolução Bolchevique. Contudo, dada a influência e o poder
de persuasão do Dr. Nansen, e em razão ao aumento constante do número
de pessoas de outras nacionalidades que também necessitavam da proteção
jurídica internacional concedida aos refugiados russos, a competência do órgão foi ampliada, possibilitando a extensão da proteção também para outros
povos, a exemplo dos armênios, que foram vítimas do primeiro genocídio da
história da humanidade37.
Os armênios foram um povo perseguido desde a época do Império Romano, e por ocasião da Primeira Guerra Mundial eles residiam na Turquia.
Os armênios fizeram um acordo para apoiar os turcos, participando das batalhas e dando suporte, em troca de uma promessa de intendência quando
a guerra acabasse. Porém, com o fim da guerra algumas derrotas levantaram
a desconfiança turca sobre os armênios e eles foram vítimas de massacres
pavorosos, ensejando o primeiro genocídio organizado do século XX38.
O ano de 1930 foi marcante na evolução histórica da proteção internacional aos refugiados, pois, nesse ano, em que faleceu o Dr. Nansen, a Liga
das Nações resolveu criar um órgão descentralizado, mas sob a sua direção,
para tratar das questões humanitária dos refugiados. Nasceu assim o Escritório Nansen para Refugiados. O Escritório Nansen passou a funcionar no dia 1º
de abril de 1931, e a Assembleia da Liga das Nações fixou o dia 31 de dezembro de 1938 para a sua liquidação, já que, até aquele instante imaginava-se
Ibid. p. 45.
Ibid., p. 45.
37
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit. p. 75.
38
ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica (19211952). Op. cit., p. 47.
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que o serviço prestado por ele seria temporário39.
O Escritório Nansen prestou um grande serviço na assistência aos refugiados e conseguiu, em parceria com organizações filantrópicas associadas ao
seu trabalho, a obtenção de lares para dezenas de milhares de refugiados40.
Porém, o maior mérito do Escritório Nansen foi a elaboração de um instrumento jurídico sobre refugiados, a Convenção de 1933, que apesar de ser
um documento com conteúdo limitado, deu início à positivação do Direito
Internacional dos Refugiados. Foi esse documento que trouxe um dispositivo específico sobre o princípio do non-refoulement que é importantíssimo
para os refugiados, pois proíbe que o solicitante de refúgio ou refugiado seja
devolvido para o lugar em que sua vida ou integridade física está sendo ameaçada41.
Em 1936, em virtude do surgimento e fortalecimento do nacional-socialismo na Alemanha, a Assembleia da Liga das Nações criou o Alto Comissariado para os Refugiados Judeus provenientes da Alemanha, cuja competência
foi ampliada mais tarde para proteger os judeus provenientes da Áustria em
193842.
A Assembleia optou pela criação de um organismo em separado para
os refugiados alemães por algumas razões específicas, dentre elas porque
os judeus eram auxiliados por organizações judaicas que não desejavam ser
conectadas com o escritório Nansen. Também porque a Alemanha, que ainda
era um Estado-membro da Liga das Nações, era contrária a qualquer conexão
da Liga com um organismo que ajudasse as pessoas que escapavam do seu
território, bem como porque Estados-membros da Liga pressionavam pelo
fim do Escritório Nansen43.
O encerramento das atividades do Escritório Nansen e do Alto Comissariado para os Refugiados Judeus provenientes da Alemanha deu ensejo ao
surgimento do Alto Comissariado da Liga das Nações, criado por meio de
resoluções adotadas pela Liga das Nações, em 30 de setembro de 1938, cuja
existência perdurou até 1946, quando a Liga das Nações foi extinta44.
A sede do Alto Comissariado da Liga, ao contrário dos outros órgãos que
lidaram com a questão dos refugiados, foi estabelecida em Londres e as suas
responsabilidades eram basicamente as seguintes (1) prover proteção política
39
ROGUET, Patrícia. Direitos e deveres dos refugiados na Lei 9.474/97. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo,
2009. p. 56.
40
ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica (19211952). Op. cit., p. 80.
41
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 76.
42
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 77.
43
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica
(1921-1952). Op. cit., p. 95-96.
44
ROGUET, Patrícia. Op. cit., p. 60.

234

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

e jurídica aos refugiados; (2) monitorar a entrada em vigor e a aplicação do
estatuto dos refugiados, como definidos, em particular, pelas Convenções de
1933 e de 1938; (3) facilitar a coordenação de assistência humanitária; e (4)
auxiliar os governos e as organizações privadas em seus esforços com vistas a
promover a emigração e o assentamento permanente45.
Em paralelo, ainda no ano de 1938, e sob a influência direta dos Estados
Unidos, que não participavam oficialmente da Liga das Nações e já temiam
pelo fracasso dela, foi criado o Comitê Intergovernamental para os Refugiados. O Comitê não se tornou um grande organismo de assistência e proteção
aos refugiados, mas cumpriu em parte com o seu papel, até 30 de junho de
1947, quando teve suas atividades encerradas46.
A Organização Internacional para os Refugiados (OIR), com sede em Genebra, na Suíça, foi a primeira Agência Internacional criada pela ONU, em
1947. Durante o seu curto mandato (1947 a 1952) a OIR lidou com o problema dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, sendo um exemplo de
sucesso de cooperação em larga escala internacional47.
O tratado de constituição da OIR trouxe, ainda, uma definição mais ampla do termo refugiado, colocando sob a sua proteção as pessoas “deslocadas internamente”, um fato inédito no Direito Internacional dos Refugiados48.
Do mesmo modo que ocorreu com os demais organismos responsáveis
pela proteção dos refugiados, a Organização Internacional para os Refugiados também foi criada para atuar dentro de um lapso temporal específico,
que seria o dia 30 de junho de 1950, porém, as suas atividades somente foram encerradas no dia 28 de fevereiro de 195249.
Somente em 1º de janeiro de 1950, foi autorizada a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), cujo mandato inicial era de três anos, que acabou sendo renovado a cada cinco anos, devido a
manutenção das crises dos refugiados pelo mundo50. O ACNUR é o órgão que
responde até os dias atuais pela tarefa de prestar assistência aos refugiados
espalhados pelo mundo inteiro. O mandato do ACNUR é para liderar e coordenar as ações internacionais para proteção dos refugiados, e o seu objetivo
primordial é salvaguardar os direitos e o bem estar dos refugiados, atuando
em parceria com os Estados para implementar a Convenção de 5151.
45
ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados. Evolução histórica
(1921-1952). Op. cit., p. 115-116.
46
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 78.
47
PACÍFICO, Andrea Pacheco. O capital social dos refugiados: bagagem cultural versus políticas
públicas. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008. p. 52.
48
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 79.
49
ROGUET, Patrícia. Op. cit., p. 70.
50
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 79.
51
PACÍFICO, Andrea Pacheco. Op. cit., p. 60.
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O estatuto do ACNUR define quais pessoas estão sob sua proteção. Inicialmente essa proteção se limitava aos refugiados, mas com o passar do
tempo o mandato do ACNUR foi se ampliando e passaram a fazer parte das
pessoas atendidas os deslocados e outras pessoas denominadas de interesse do ACNUR, pessoas que estão em situações análogas às dos refugiados,
como, por exemplo, os deslocados internos e os apátridas52.
Para conseguir realizar todas essas tarefas o ACNUR foi aumentando de
tamanho com o passar do tempo e conta atualmente com cerca de 7.200
funcionários, sendo que só 705 deles trabalham atualmente na sede da organização em Genebra, enquanto o resto está empregado no campo e trabalha
na assistência direta dos refugiados e deslocados internos. O ACNUR atua em
126 países, inclusive em regiões de conflito (como Sudão, Chade, Colômbia),
zonas afetadas por catástrofes naturais e em operações de repatriação de
refugiados, como em Angola e no Afeganistão53.
O orçamento anual do ACNUR é da ordem de US$ 3 bilhões por ano. O
ACNUR se mantém por meio de contribuições voluntárias de países doadores. Sendo assim, o ACNUR precisa desenvolver grandes campanhas de captação de recursos. Os fundos indispensáveis para a sobrevivência de milhões
de pessoas são buscados junto à comunidade internacional, ao setor privado
e a doadores particulares em todo o mundo54.
Desde a sua criação o ACNUR já ajudou mais de 50 milhões de pessoas
no mundo inteiro, ganhou duas vezes o Prêmio Nobel da Paz, em 1954 e
1981, e segue sendo um dos principais órgãos humanitários do mundo55.
Atualmente, estima-se que mais de 43 milhões de pessoas estão dentro
do interesse do ACNUR, entre solicitantes de refúgio, refugiados, apátridas,
deslocados internos e repatriados. Estas populações estão distribuídas em
todos os continentes56.

3. O Asilo e o Refúgio 70 anos Depois da DUDH
Em 2018, ano em que se comemora o aniversário de 70 anos da DUDH,
o mundo ainda convive com inúmeros casos de concessão de asilo e de reconhecimento do status de refugiado a pessoas que precisam sair dos seus países por serem vítimas das mais variadas formas de perseguição. Pode-se citar
como exemplos os casos de Julian Assange, fundador do Wikileakes, asilado
na embaixada do Equador em Londres desde 2012, e até hoje impossibilitado
JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 153.
Informações disponíveis em: http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/breve-historico-do-acnur/. Acesso em: 01 mar. 2015.
54
Ibid.
55
ANNONI, Danielle. Op. cit., p. 131.
56
ACNUR. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/breve-historico-do-acnur/. Acesso em: 01 mar. 2015.
52
53
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de deixar o país em face da negativa do governo de conceder o salvo-conduto
necessário para que o asilado se deslocasse até o Equador57.
Outro caso bastante conhecido de asilo é do Edward Snowden, um analista de sistemas, ex-funcionário da CIA e ex-contratado da NSA que até hoje
vive na Rússia por força de asilo concedido pelo governo daquele país em
agosto de 2013. Snowden tornou público detalhes de vários programas que
constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. Em reação às revelações, o Governo dos Estados Unidos acusou-o de roubo de propriedade
do governo, comunicação não autorizada de informações de defesa nacional
e comunicação intencional de informações classificadas como de inteligência
para pessoa não autorizada58.
Mesma situação ocorre em relação ao refúgio, com a crise de refugiados
da Síria atingindo proporções inimagináveis e sem nenhuma perspectiva de
solução próxima. O conflito da Síria já dura mais do que a Segunda Guerra
Mundial. Cerca de 6,1 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e 5,6 milhões de refugiados buscaram segurança nos países vizinhos da
região59.

Conclusão
Como visto os institutos de proteção humanitária, asilo e refúgio, não
obstante tenham sido tratados em vários documentos normativos internacionais, antes e depois de 1948, também tiveram seu lugar na DUDH, consagrados que foram no art. 14, que assegurou a todos o direito de buscar e
gozar asilo para fugir de perseguição pelos mais diversos motivos.
Não resta dúvida que conquanto possuíssem um histórico, e até mesmo
uma normatização anterior à DUDH de 1948, foi extremamente importante
para a consolidação jurídica de ambos os institutos a inclusão do art. 14, na
DUDH, pois a partir dela começa a se desenvolver o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos e um maior número de países passou a se comprometer com a prática de acolher pessoas que fugiam de perseguição em
seus países, seja concedendo asilo, seja reconhecendo o status de refugiado.
Ao longo dos 70 anos de existência da DUDH, o mundo vivenciou inúmeros casos de concessão de asilo e reconhecimento do status de refugiado,
sempre com o objetivo de assegurar o direito fundamental de qualquer pessoa de estar livre de qualquer forma de perseguição e de preservar a vida e
a liberdade.
57
MEDEIROS, Fábio Andrade. Asilo e eefúgio: semelhanças e diferenças entre dois institutos de
proteção humanitária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 36.
58
Ibid., p. 28.
59
Informações disponíveis em: https://nacoesunidas.org/no-7o-aniversario-do-conflito-da-siria-acnur-lanca-novo-website/. Acesso em: 20 maio 2018.
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DIREITO HUMANO À NACIONALIDADE:
O DIREITO A TER DIREITOS
Thiago Assunção1

Introdução
O direito à nacionalidade trata-se de um dos mais importantes direitos
humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
de 1948, considerando que sem nacionalidade, e portanto, sem poder contar
com a proteção de um Estado nacional, os indivíduos não possuem acesso
a direitos que normalmente são concedidos aos cidadãos. O presente texto
busca analisar o direito à nacionalidade, perscrutando brevemente a sua origem, definição e modos de atribuição, bem como as suas atuais problemáticas em mundo cada vez mais globalizado e interconectado.
Primeiramente, importa ressaltar que antes de se tornar direito, o princípio da nacionalidade foi construído a partir da Paz de Vestfália em 1648,
quando as potências europeias instituíram um modelo de coexistência baseado na unidade política que ficou conhecida como Estado-nação. A cada
território com fronteiras claramente delimitadas, corresponderia um povo e
um governo independente. A soberania, ou seja, a autoridade para declarar
o direito aplicável internamente a cada uma dessas unidades políticas, seria
preservada por meio da independência e da igualdade entre Estados, quer
dizer, pela não-intervenção de um Estado nos assuntos internos dos demais.
Por meio da soberania, passa-se a definir quem faz e quem não faz parte de cada Estado: trata-se da discricionariedade do Estado em atribuir nacionalidade aos indivíduos. Tenta-se após a Primeira Guerra Mundial, com
a queda dos grandes impérios multinacionais – Russo, Austro-Húngaro e
Turco-Otomano –, criar certa homogeneidade étnica e cultural em cada Estado recém-criado, ou seja, fazer coincidir nacionalidade do ponto de vista
sociológico (línguas, cultura, religião), com delimitação territorial dos Estados, especialmente na Europa Central e do Leste. Essa tentativa não apenas
fracassa, como acaba levando, somados outros ingredientes, à perseguição
de diversas minorias nacionais2.
Doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP), com doutorado-sanduíche realizado na Universidade de Genebra (Suíça). Mestre em Relações Internacionais pela
Universidade de Roma III (Itália). Professor de Direitos Humanos, Direito dos Refugiados e
Integração Regional no Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA), e de Direitos Humanos e
Direito Internacional Público na Universidade Positivo (UP).
2
Segundo Hobsbawm, a ideia wilsoniana de coincidir fronteiras estatais com as fronteiras das
1
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Após o fim da Segunda Guerra Mundial surge uma nova ordem mundial,
baseada na proibição do uso da força, na cooperação internacional entre os
povos, e na proteção dos direitos humanos. A criação da Organização das
Nações Unidas (ONU) em 1945 é o marco fundamental desse novo período,
e Hannah Arendt vai falar “no direito a ter direitos”, é dizer, na necessidade
de um resgate do valor essencial da dignidade da pessoa humana como elemento central das relações internacionais3. Eis que no conjunto de direitos
que passam a ser protegidos internacionalmente, entre eles está o direito a
ter uma nacionalidade, conforme se verá adiante.

1. Definição de Nacionalidade
A nacionalidade pode ser estudada tanto pelo viés da sociologia, como
pelo direito e a ciência política. No primeiro caso, existem duas concepções
recorrentes de nacionalidade. Uma é chamada de teoria objetiva, pois se refere a fatores externos ao indivíduo, como língua, etnia e similitudes culturais
entre a população. Já a teoria subjetiva considera relevantes aspectos psicológicos, como o senso de pertencimento a determinado Estado, ou seja, um
desejo de fazer parte de determinada coletividade4.
Já do ponto de vista jurídico, a definição mais adotada de nacionalidade
é aquela que a considera o vínculo jurídico-político entre o indivíduo e um Estado. Ser nacional de um Estado significa para todos os efeitos não ser estrangeiro, ou numa terminologia mais apropriada, o nacional é aquele que não
é imigrante. O não nacional, ou cidadão de outro Estado, será considerado
membro de outra comunidade política, portanto, sujeito a um ordenamento
jurídico diferente. Mas pode haver também aqueles que não são cidadãos de
nenhum Estado. São os chamados apátridas, cuja situação particularmente
delicada é objeto de diversos esforços internacionais de proteção e solução.
Do ponto de vista do Estado, possuir nacionais é exercer uma competência dita pessoal sobre um determinado número de pessoas5. Ao mesmo
tempo, do ponto de vista do indivíduo, ser nacional é um direito que se refere
ao reconhecimento pelo Estado, do vínculo legal que essa pessoa tem com
ele. É baseado neste link, a princípio contínuo e relativamente estável, que os
nacionalidades, tal como presentes no terreno, não funciona já que a maioria dos recém-criados Estados continuam sendo tão multinacionais como os antigos impérios que substituíram.
(HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. São Paulo:
Paz e Terra, 2013. p. 185).
3
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 147
4
Ibid., p. 137.
5
É assim que boa parte da doutrina classifica a nacionalidade, como sendo a manifestação da
competência pessoal do Estado, ao lado de sua competência territorial. (Cf. AMARAL JÚNIOR,
Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.)
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indivíduos normalmente possuem com um (ou mais) Estados, que se distingue o nacional do não nacional, cuja presença no território deve em regra ser
autorizado pelo Estado em questão.
Esse vínculo indivíduo-Estado chamado nacionalidade deve ser efetivo,
pelo menos se o Estado pretende exercer proteção diplomática sobre seu
nacional. A Corte Internacional de Justiça (CIJ) declarou, no caso Nottebohm
(1955), que “[n]ationality is a legal bond having as its basis a social fact of
attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments”6. O
chamado “social fact of attachment” (fato social de ligação) é representado
por um conjunto de fatos capazes de compor o “genuine link – for the purposes of nationality attribution. Among them: place of birth, descent, residence,
family ties, language and ethnicity” 7, dependendo da lei de nacionalidade de
cada Estado.
Dessa forma, há uma característica essencial da nacionalidade, que é
crucial para o seu regime internacional: quem regula a nacionalidade de cada
pessoa no mundo é única e exclusivamente cada Estado soberano. “Apenas o
Estado tem competência para atribuir nacionalidade e cada Estado tem esse
poder. Este princípio está firmemente ancorado na prática internacional, tanto jurisdicional quanto convencional”8.
É o que se chama de “domínio reservado” do Estado, reafirmado no
caso sobre os Decretos de Nacionalidade em Túnis e Marrocos, julgado
em 1923 pelo Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI). Neste
caso, a Corte recebeu uma Opinião Consultiva, depois que a Grã-Bretanha
reclamou sobre os decretos franceses que imporiam a cidadania francesa
aos descendentes de ingleses, nascidos nas áreas francesas do Protetorado
de Túnis e Marrocos9. O Conselho da Liga das Nações queria saber se o
6
Tradução livre: “a nacionalidade é o vínculo jurídico que tem como base um fato social de ligação, uma conexão genuína de existência, interesses e sentimentos” (INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE (ICJ). Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase, 6 April 1955.
Disponível em: http://www.refworld.org/cases,ICJ,3ae6b7248.html. Acesso em: 14 set. 2017.
7
Tradução livre: “elo genuíno para os propósitos de atribuição da nacionalidade. Entre eles:
local de nascimento, descendência, residência, laços familiares, idioma e etnia” (VAN WAAS,
Laura. Nationality Matters: Statelessness under International Law. School of Human Rights
Research Series, v. 29. Tilburg: Intersentia, 2008. p. 32).
8
DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2. ed.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 505.
9
Na disputa, os britânicos argumentaram que o poder de um Estado de conferir ou impor sua
nacionalidade está indissoluvelmente ligado à sua soberania, e exclusivamente derivado dela,
e defendeu o direito dos indivíduos afetados de não aceitarem a nacionalidade francesa imposta, enquanto os franceses afirmavam que nos conflitos entre a nacionalidade baseada no
jus sanguinis e a nacionalidade baseada no jus soli, o último deveria prevalecer, e que o direito
de opção não era um princípio do direito internacional, e a questão decisiva era qual nacionalidade era a nacionalidade efetiva. No final, ambos os Estados resolveram a questão por meio
de negociações diretas, com os franceses concordando em não impor sua nacionalidade aos
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objeto da disputa (os decretos de nacionalidade francesa que afetavam os
cidadãos britânicos) eram ou não, sob o Direito Internacional, uma questão
de jurisdição interna. A decisão do Tribunal foi a seguinte:
The question whether a certain matter is or is not solely
within the jurisdiction of a State is an essentially relative
question; it depends upon the development of international relations. Thus, in the present state of international law, questions of nationality are, in the opinion of the
Court, in principle within this reserved domain10.

Como visto, esta decisão não atesta que a nacionalidade simplesmente está no domínio reservado dos Estados, mas que até aquele momento
(1923), tinha sido um assunto regulado apenas pela jurisdição interna, e de
qualquer modo, dentro dos limites das obrigações do Estado para com outros
Estados, de acordo com o Direito Internacional11.
O fato é que mesmo se a atribuição da nacionalidade permaneceu até
agora relativamente intocada pelo Direito Internacional, que protegia a soberania do Estado, “nunca se descartou a possibilidade de que questões relativas a nacionalidade pudessem ser objeto do Direito Internacional, se os
Estados assim decidissem”12. De fato, o Direito Internacional tem sido cada
vez mais eficaz na regulação de diferentes aspectos da nacionalidade. Como
resume Grossman, ocorre “a modern shift in the nature and function of nationality from source of obligations towards source of rights”13.
De todo modo, a nacionalidade, como parte do Direito Internacional,
ainda está ligada ao método baseado no consentimento, que tem sido
a base normativa do Direito Internacional em um cenário relativamente
nacionais do Reino Unido nascido em Túnis.
10
Tradução livre: “A questão de saber se determinada questão está ou não apenas na jurisdição interna de um Estado é uma questão essencialmente relativa; depende do desenvolvimento das relações internacionais. Portanto, no estado atual do direito internacional, as
questões de nacionalidade estão, na opinião da Corte, em princípio dentro deste domínio
reservado” (PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE (PCIJ). Advisory Opinion n. 4.
Second Extraordinary Session, 7 february 1923. Disponível em: http://www.icj-cij.org/files/
permanent-court-of-international-justice/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pdf. Acesso em: 10 ago. 2017. p. 24.
11
De acordo com a decisão mencionada, “it is enough to observe that it may well happen that
in a matter which, like that of nationality, is not, in principle, regulated by international law, the
right of a state to use its discretion is nevertheless restricted by obligations which it may have
undertaken towards other states. In such a case, jurisdiction which, in principle, belongs solely
to the State, is limited by rules of international law”. (Ibid.)
12
VAN WAAS, Laura. Op. cit., p. 36.
13
Tradução livre: “uma moderna mudança na natureza e função da nacionalidade, de fonte
de obrigações para fonte de direitos”. GROSSMAN, Andrew. Nationality and the Unrecognised
State. International & Comparative Law Quarterly, v. 50, n. 4, p. 849-876, 2001. p. 850.
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incontroverso até hoje 14. De acordo com Van Waas, “without the allimportant ‘consent to the bond’, a state cannot be compelled to accept new
obligations under international law”15. O que significa que qualquer mudança
legal internacional em relação ao assunto só pode ser feita pelos Estados ou
com sua participação, através do direito convencional ou consuetudinário.
A exceção são as normas jus cogens, que vêm transformando o Direito
Internacional, exatamente porque os tribunais internacionais (como a Corte
Internacional de Justiça) estão interpretando que existem alguns princípios e
valores que não dependem necessariamente do consentimento dos Estados.
No entanto, importantes mudanças vêm ocorrendo no domínio da nacionalidade internacionalmente. O florescente Direito Internacional dos Direitos Humanos é uma das principais forças motrizes que afetam o tema.
Além disso, diante da globalização e da intensa mobilidade humana internacional, da regionalização da cidadania em nível supranacional, e da renovada
luta contra a apatridia, os Estados estão sendo pressionados a reconsiderar
suas regras e práticas relativas à nacionalidade.

2. Perda, Privação e Renúncia de Nacionalidade
Uma pessoa pode renunciar à sua nacionalidade. A renúncia implica a
perda da nacionalidade motivada por um ato voluntário do indivíduo em relação ao Estado em questão16. Isso está frequentemente relacionado à aquisição de outra nacionalidade, uma vez que alguns países não permitem dupla
nacionalidade. Mas pode haver outras motivações, como uma objeção de
consciência de alguém que decide não mais carregar a nacionalidade de seu
país de origem17. O problema é quando a pessoa se torna apátrida com este
ato, razão pela qual algumas legislações não autorizam a renúncia neste caso.
14
Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas e a adoção de uma série
de tratados sobre direitos humanos, a jurisprudência internacional começou a falar sobre um
direito internacional que impõe obrigações aos Estados em relação à comunidade internacional como um todo, isto é, em certos casos além das relações bilaterais entre os Estados envolvidos. Cf. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ). Case Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second Phase, 5 February 1970. Available at: http://
www.refworld.org/cases,ICJ,4040aec74.html. Acesso em: 5 nov. 2017.
15
Tradução livre: “sem o tão importante consentimento para a vinculação, um Estado não
pode ser obrigado a aceitar novas obrigações sob o direito internacional”. VAN WAAS, Laura.
Op. cit. p. 36.
16
WEIS, Paul. Nationality and statelessness in international law. Alphen aan den Rijn: Sijthoff
& Noordhoff, 1979. p. 116.
17
Veja-se o caso de Garry Davis, que renunciou à cidadania norte-americana depois de servir
para os EUA na Segunda Guerra Mundial. FOX, Margalit. Garry Davis, Man of no Nation Who
Saw One World of No War, Dies at 91. The New York Times, 28 Jul. 2013. Disponível em: http://
www.nytimes.com/2013/07/29/us/garry-davis-man-of-no-nation-dies-at-91.html?pagewanted=all&_r=0. Acesso em: 19 maio 2017.
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Com relação à perda e privação da nacionalidade, embora ambas cuidem
da situação de retirada da nacionalidade do indivíduo pelo Estado, diferenciam-se no sentido de que a perda se trata de uma situação de cancelamento
automática da nacionalidade (ex lege), enquanto a privação de nacionalidade
seria causada por uma ação deliberada do Estado18. Claramente, a perda ou
privação de nacionalidade podem levar à apatridia, se não forem previstos na
lei mecanismos para impedir esta situação.
Sendo o Estado a única entidade que pode conceder nacionalidade, é
igualmente o único que a pode retirar. A privação da nacionalidade foi no
século XIX comumente usada como sanção penal, seguindo a condenação
por certos crimes, mas posteriormente outros motivos de desnacionalização
também foram criados, tais como: entrada no serviço civil ou militar estrangeiro; partida ou permanência no exterior; atitude política indesejável; bem
como motivos raciais e religiosos19. As duas últimas causas seriam formas
arbitrárias de banir pessoas, cuja presença é considerada perigosa ou indesejável. Como se sabe, a desnacionalização em massa dos judeus alemães
ocorreu como parte do execrável projeto nazista, sendo parte de uma política
desumanizadora mais ampla, que primeiro negou os direitos de cidadania,
para depois convertê-los em não cidadãos.
Como visto, a absoluta liberdade dos Estados para decidir quem é nacional ou não, ligado à soberania, tem sido uma pedra angular do sistema
Westfaliano criado no século XVII. Vale ressaltar, porém, que a ligação entre o
monarca e seus vassalos, como fundamento da autoridade em um tempo em
que sua figura se confundia com o próprio Estado, mudou consistentemente
com o surgimento da democracia. A partir daí o vínculo entre o Estado e seus
cidadãos tornou-se muito mais impessoal, e como se diz que o poder soberano hoje emana do povo, a discricionariedade estatal em relação os critérios
de atribuição da nacionalidade tem sido objeto de crescente debate público
em alguns países.
Embora as regras sobre aquisição de nacionalidade sejam geralmente
providas pela respectiva Constituição do Estado em questão, como questão
de domínio reservado, o Direito Internacional está avançando com base em
padrões universais, que conferem direitos individuais sem discriminação de
qualquer espécie, incluindo o direito à nacionalidade propriamente dito.

3. Apatridia: a ausência de nacionalidade
Quando mesmo considerando o local de nascimento e o parentesco,
uma pessoa é incapaz de adquirir a nacionalidade, ela permanece desprovida
dessa relação fundamental com um Estado que o sujeito normalmente tem
18
19

WEIS, Paul. Op. cit., p. 118.
Ibid., p. 117-18.
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reconhecido. De fato, variações indefinidas nas leis de nacionalidade de diferentes países levam algumas pessoas a se encontrar em uma busca kafkiana
pelo reconhecimento de sua existência jurídica. Esta situação se trata de uma
causa fundamental de apatridia, ou seja, ausência de nacionalidade.
Como o indivíduo não pode escolher sua própria nacionalidade, diante das complexidades da globalização e do aumento da mobilidade humana
internacional, são recorrentes hoje em dia os casos de apatridia inadvertida.
Com efeito, especialmente as pessoas em situação de migração estão suscetíveis à combinação de diferentes leis domésticas aplicáveis ao seu caso e de
sua família. Assim, para além das desnacionalizações em massa ocorridas em
meados do século passado, a liberdade dos Estados para conferir nacionalidade com base em sua discricionariedade soberana, sem coordenação ou
comunicação prévia entre eles, trata-se de um fator de insegurança jurídica
permanente para muitas pessoas ao redor do mundo.
O critério jus sanguinis para atribuição de nacionalidade é considerado
o mais suscetível para levar ao vácuo da apatridia. Por exemplo, alguns países
têm limitado a quantidade de gerações em relação às quais a nacionalidade
é transferida, exigindo prova adicional de conexão com o Estado de origem
caso a pessoa ou seu ascendente tenha emigrado, a fim de permitir o reconhecimento da nacionalidade20.
Outros Estados privilegiam a nacionalidade do pai em detrimento da
mãe, ao conferir nacionalidade aos filhos por descendência, o que pode levar
à apatridia. Um estudo do Alto Comissariado da Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) revela que vinte e seis Estados ainda não dão a possibilidade de as mães conferirem nacionalidade para seus filhos em igualdade de
condições com o pai21. O problema é particularmente comum em países do
Oriente Médio e do Norte da África.
Ademais, as mulheres são muitas vezes prejudicadas quando se trata de
regras de casamento e divórcio, às vezes perdendo sua nacionalidade original
e não sendo capazes de readquiri-la quando necessário. Govil e Edwards argumentam que a feminização da migração e os crescentes fluxos migratórios
resultaram em mais casamentos mistos, levando a contradições nas leis de
nacionalidade que podem causar apatridia, especialmente entre mulheres22.
20
É o caso do Reino Unido, onde “a primeira geração nascida no exterior, filho de um cidadão
britânico ainda adquire automaticamente a nacionalidade britânica via jus sanguinis. No entanto, esses indivíduos são denominados “cidadãos britânicos por descendência” - um status
que afeta seu direito de transmitir sua própria nacionalidade britânica (VAN WAAS, Laura. Op.
cit., p. 51).
21
UNHCR. Background Note on Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness 2017,
8 mar. 2017. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/58aff4d94.html. Acesso em:10
ago. 2017.
22
GOVIL, Rhada; EDWARDS, Alice. Women, nationality and statelessness: the problem of
unequal rights. In: EDWARDS, Alice; VAN WAAS, Laura. Nationality and Statelessness under
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Um terceiro problema relacionado ao princípio jus sanguinis é a possibilidade de a criança herdar a apatridia dos pais. Isso é possível quando os pais
são apátridas, mas também quando sua nacionalidade é desconhecida ou
indeterminada23. Pode-se imaginar esse tipo de problema ocorrendo em áreas rurais isoladas e pobres, onde os pais nunca tiveram documentos. Mesmo
que sejam nacionais do país, sua condição de apatridia de facto pode impedir
que seus filhos atestem sua cidadania, transformando-os em apátridas de
jure.
Mas esse tipo de conflito negativo de nacionalidade também pode ocorrer em países que adotam o jus soli. Por exemplo, quando a delimitação ou
controle sobre o território está em questão ou disputa. De fato, nenhuma
solução para evitar o conflito negativo de nacionalidade pode ser baseada na
adoção universal de apenas um dos dois critérios de atribuição existentes24.
O que a Convenção de 1961 para a Redução dos Casos de Apatridia fez foi
prescrever aos Estados-partes que adotam a doutrina do jus sanguinis, que
permitam a atribuição da nacionalidade jus soli quando de outra forma a
criança seria apátrida; e, por outro lado, exigir que os Estados de tradição jus
soli criem uma exceção, conferindo nacionalidade por sangue àquelas crianças nascidas no exterior, que de outra forma seriam apátridas25.
Como visto, há hoje em dia uma dificuldade crescente para a doutrina tradicional da nacionalidade, com seus antigos esquemas de atribuição,
quando enfrenta a crescente complexidade da atualidade, pois
since people may cross borders, marry nationals of other
states or bare children in a state in which they are not
themselves a citizen, if states do not communicate or
cooperate on nationality matters, then conflicts between their individual policies may leave some individuals
entirely overlooked and without the nationality of any
state26.

É por isso que as normas sobre nacionalidade vêm ganhando mais atenção e começam a ser mais debatidas no Direito Internacional. Limitações em
relação à absoluta discricionariedade de atribuição de nacionalidade pelos
Estados estão sendo moldadas, principalmente pelo Direito Internacional
International law. Cambridge: Cambridge University Press, p. 169-193, 2014. p. 171.
23
VAN WAAS, Laura. Op. cit., p. 52.
24
Ibid., p. 54.
25
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html. Acesso em: 24 jun. 2017.
26
Tradução livre: “considerando que as pessoas podem atravessar fronteiras, casar-se com
nacionais de outros Estados ou ter filhos em um Estado em que elas próprias não são cidadãs,
se os estados não se comunicam ou cooperam em questões de nacionalidade, então conflitos
entre suas políticas individuais podem deixar algumas pessoas negligenciadas e sem a nacionalidade de qualquer Estado”. VAN WAAS, Laura. Op. cit., p. 36.
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dos Direitos Humanos, mas também através do consenso renovado contra
a apatridia, em uma busca para atender de forma mais apropriada à necessidade do indivíduo de ser cidadão de algum lugar e, como tal, exercer seus
direitos sem constrangimentos injustificáveis.

4. Nacionalidade como Direito Humano ou o Direito a ter
Direitos
A nacionalidade tem sido considerada um direito humano, desde que
foi declarada como tal pelo art. 15 da DUDH em 1948: “(1) Toda pessoa tem
direito a uma nacionalidade. (2) Ninguém será arbitrariamente privado de
sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade”27. Embora a
DUDH não seja um tratado, seu valor precursor como farol do Direito Internacional Dos Direitos Humanos é inquestionável.
Além do direito à nacionalidade, o artigo traz outras duas normas: o
direito do indivíduo de não ser arbitrariamente privado de sua atual nacionalidade, o que significa que este não é um direito absoluto, pois a retirada
da nacionalidade de alguém permanece possível, desde que não arbitrária;
e o direito de mudar de nacionalidade, que não pode ser negado. Arlettaz
lembra que mudar de nacionalidade não significa um direito indireto de receber a nacionalidade de outro Estado, já que a obrigação correspondente
dos Estados em conceder nacionalidade não está presente, como estudado
acima. Em realidade, significa que não há obstáculos para mudar de nacionalidade, no caso de haver outro Estado disposto a conceder sua nacionalidade
ao indivíduo em questão28.
O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) repete
o direito genérico a uma nacionalidade, agora com valor inquestionável de
tratado, mas somente em relação à criança29. Este direito é reafirmado pela
Convenção sobre os Direitos da Criança, que acrescenta o direito de ser registrado logo após o nascimento, de ter um nome e de conectar a nacionalidade
à identidade da criança30.
O princípio da não discriminação, uma das pedras angulares do regime internacional de direitos humanos, além de condicionar as regras sobre
naturalização, está conectado com o próprio direito à nacionalidade. Atos
discriminatórios baseados na nacionalidade são proibidos pela Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Além disso, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html. Acesso em: 10 ago. 2017.
ARLETTAZ, Fernando. La nacionalidad en el derecho internacional americano. Universidad
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, v. XV, p. 413-447, 2015, p. 420.
29
Art. 24 (3).
30
Arts. 7 e 8.
27
28
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Discriminação contra a Mulher qualifica o direito à nacionalidade com uma
preocupação com a igualdade de gênero, de modo a garantir que nenhuma
diferenciação seja permitida pelo fato do casamento, bem como para evitar
que algum dos cônjuges se torne apátrida.
O problema, como já adiantado, é que nenhum desses documentos correlaciona um dever dos Estados de atribuir nacionalidade a quem quer que
seja31. Nesse sentido, Rezek critica a efetividade do direito à nacionalidade
consagrado na DUDH, considerando que ele não possui um destinatário preciso32, e Horváth até questiona se a nacionalidade é realmente um direito enquanto tal33. Em todo caso, embora não haja praticamente nenhum esforço
que obrigue os Estados a conferir nacionalidade, exceto em caso de sucessão
de Estados34, retirar a nacionalidade de alguém tem sido uma tarefa cada
vez mais difícil, especialmente por causa do Direito Internacional de Direitos
Humanos, que está em constante evolução, bem como pela crescente conscientização global contra a apatridia.
Arlettaz refere-se a um direito genérico à nacionalidade, relativo ao aspecto abstrato de tal direito, representado pela proclamação de um ideal
sem consequência direta para os Estados. Em contraste, haveria um direito
concreto à nacionalidade, quando este direito é reivindicado de forma a exigir o dever de um Estado de conferir nacionalidade ao indivíduo ou ao grupo
em questão35. Este direito concreto à nacionalidade aparece ligado à prevenção da apatridia, especialmente na Convenção de 1961 para a Redução dos
Casos de Apatridia, que afirma:
Art. 1 (1) Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a uma pessoa nascida em seu território e que
de outro modo seria apátrida. […] Art. 4 (1) Todo Estado
Contratante concederá sua nacionalidade a qualquer
pessoa que do contrário seja apátrida e que não pôde
De acordo com Arlettaz, “el derecho genérico a tener una nacionalidad no impone a los Estados la obligación de otorgar indiscriminadamente su nacionalidad a las personas que están
bajo su jurisdicción; ni siquiera el deber de otorgarla a los apátridas que están debajo su jurisdicción”. ARLETTAZ, Fernando. Op. cit., p. 428.
32
Para Rezek, “L’énonce fait suite, dans le contexte de l’article 15 de la déclaration, à l’assertion
que ‘tout individu a droit à une nationalité’ – règle qui fait l’objet d’une sympathie unanime,
mais qui manque d’effectivité, faute d’un destinataire précis” (REZEK, José F. Le Droit International de La Nationalité. Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye. Haye,
n. 198, 1986. p. 354).
33
HORVÁTH, Eniko. Mandating Identity. Citizenship, kinship laws and plural nationality in the
European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. p. 18.
34
Cf. ILC Draft Articles on Nationality at State Succession (annex to the UN GENERAL ASSEMBLY.
Resolution 55/153. Nationality in Relation to the Succession of States, 2000); the 2006 Council
of Europe Convention on the Avoidance of Statelessness in Relation to State Succession, and
Article 10 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
35
Cf. ARLETTAZ, Fernando. Op. cit, p. 413-447.
31
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adquirir a nacionalidade do Estado Contratante em cujo
território tiver nascido.

No caso do direito interamericano, a Declaração Americana dos Direitos
e Deveres do Homem de 1948, aprovada antes da DUDH, já consagrava o
direito à nacionalidade em seu art. 19: “Toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, podendo mudá-la, se assim o desejar,
pela de qualquer outro país que estiver disposto a concedê-la”36. A discricionariedade dos Estados é clara na parte final do artigo.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH – Pacto de San
José da Costa Rica) vai além, ao proibir expressamente a privação arbitrária
da nacionalidade:
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 2. Toda
pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo
território nasceu, se não tiver direito a outra nacionalidade. 3. Ninguém será arbitrariamente privado de sua
nacionalidade ou do direito de mudá-la37.

A CADH repete a fórmula genérica, mas a novidade é que ela traz um direito à nacionalidade específico, manifestado na aplicação subsidiária do jus soli
pelos Estados, como uma forma de evitar a apatridia (ver item 2 acima)38. Além
disso, de acordo com o art. 27, o direito à nacionalidade não pode ser suspenso,
sem exceções.
Além disso, deve-se recordar a existência da Convenção sobre Nacionalidade da Mulher de 1933, adotada em Montevidéu na Sétima Conferência
Internacional dos Estados Americanos. Este instrumento interamericano é
considerado o primeiro tratado do mundo sobre igualdade para as mulheres39, servindo de inspiração para a posterior Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, adotada em 1957. A Convenção de 1933 afirma que,
em relação aos Estados-partes, “não haverá distinção baseada no sexo em
relação à nacionalidade, em sua legislação ou em sua prática”40. No entanto,
ela foi substituída pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher (1979), muito mais ampla e detalhada41.
A Convenção de 1933 continua relevante apenas para os Estados Unidos da
América (EUA), que, sendo parte dela, é o único Estado das Américas que não
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3710.html. Acesso em: 11 ago. 2017.
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36510.html. Acesso em: 10 ago. 2017.
38
ARLETTAZ, Fernando. Op. cit., p. 424.
39
Disponível em: http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/Historia/TratadosobreigualdadparalaMujerUruguay1933/tabid/660/Default.aspx?language=en-us. Acesso: em:10 Ago. 2017.
40
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/1950-1969/D64216.html.
Acesso em: 10 jun. 2018.
41
ARLETTAZ, Fernando. Op. cit., p. 443.
36
37
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faz parte da Convenção da ONU sobre as Mulheres42.
Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH) manifestou-se expressamente sobre o direito à nacionalidade. É o caso do Parecer Consultivo
4/1984, sobre Propostas de Emendas à Previsão de Naturalização da Constituição da Costa Rica, em que este Estado solicitou à Corte que avaliasse seus
projetos de reforma da legislação de naturalização, em face da CADH. A Corte considerou que as propostas não eram contra o art. 20 da Convenção, já
que, embora dificultasse a naturalização no país, as regras não consistiam em
privação arbitrária de nacionalidade; negariam a nacionalidade a quem tem
direito a ela; ou frustrariam o direito de mudar de nacionalidade43. Quanto à
possibilidade de tornar a lei mais difícil no contexto da aquisição da nacionalidade derivada, a Corte entendeu por maioria44 que não abordaria questões
de natureza política, que fazem parte do domínio reservado do Estado45.
No caso Yean e Bosico v. República Dominicana (2005), duas crianças de
origem haitiana, nascidas na República Dominicana, tiveram negadas suas
certidões de nascimento e, portanto, sua prova de nacionalidade, já que a
República Dominicana aplica o critério do jus soli. Depois de passar pela Comissão, a Corte entendeu que os Estados-Partes do Pacto de San José não
podem adotar práticas ou legislação que restrinja o acesso à nacionalidade
daqueles que têm o direito de adquiri-la por força de lei. Além disso, a Corte
sustentou que, aplicando seus próprios critérios de atribuição de nacionalidade, os Estados devem agir de maneira não arbitrária: “os requisitos devem
ser especificados claramente e padronizados, e sua aplicação não deve ser
deixada ao critério dos funcionários do Estado, a fim de garantir a segurança
jurídica”46.
Nesse sentido, a Corte também reconheceu que o caso faz parte de um
contexto de vulnerabilidade geral dos migrantes haitianos, e dos dominicanos de origem haitiana residentes na República Dominicana, que sofrem com
a discriminação, em particular as crianças, cuja “vulnerabilidade decorrente
da apatridia afetou o desenvolvimento de suas personalidades, impedindo o
Os EUA assinaram o tratado em 17 de julho de 1980, mas não o ratificaram até o momento. Disponível em: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en. Acesso em: 25 mai. 2018.
43
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Advisory Opinion OC-4/84 on Proposed
Amendments to the Naturalization Provision of the Constitution of Costa Rica, 19 January
1984. Disponível em: http://www.refworld.org/cases,IACRTHR,44e492b74.html. Acesso em:
11 ago. 2017.
44
O juiz Piza discordou, afirmando que os direitos reconhecidos pela Convenção Americana têm
um caráter progressivo, ou seja, uma vez que seu conteúdo fosse incorporado pelo Estado, não
seria possível retroceder. (ARLETTAZ, Fernando. Op. cit., p. 427).
45
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Op. cit.
46
Ibid.
42
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acesso a direitos e à proteção especial a que fazem jus”47.
A Corte também afirma que o acesso à nacionalidade não pode depender do status migratório do indivíduo, e que o status migratório dos pais não
é transmissível a seus filhos48. Essa visão foi uma resposta ao argumento da
República Dominicana de que os pais estavam “em trânsito”, que seria uma
exceção constitucional à concessão da nacionalidade via jus soli. A Corte considerou que, embora não interferisse nos critérios adotados, “para considerar que uma pessoa está em trânsito […] o Estado deve respeitar um limite
temporal razoável e entender que um estrangeiro que desenvolva conexões
em um Estado não pode ser equiparado a uma pessoa em trânsito”49, e por
consequência, este critério não se aplicaria aos pais no caso, uma vez que
eles vivem no país há muitos anos.
A Convenção Europeia de Direitos Humanos é completamente silente
em relação aos assuntos de nacionalidade, assim como a Carta Africana de
Direitos Humanos e dos Povos de 1981. Os sistemas de proteção de direitos
humanos das duas regiões baseiam-se principalmente nesses documentos, e
no momento de sua assinatura, nenhum consenso foi alcançado para incluir
a nacionalidade nesses mecanismos regionais. Segundo Ganczer, os Estados
europeus “relutam em estender o papel de supervisão da Corte Europeia de
Direitos Humanos à questões de nacionalidade”50.
No entanto, ambas as regiões adotaram novos instrumentos que tratam
da questão. A Convenção Europeia sobre Nacionalidade de 1997, embora
não seja um instrumento propriamente de direitos humanos, representa um
importante guia a ser seguido pelos Estados quando lidam com a legislação
de nacionalidade. Na prática, a convenção é uma consolidação das práticas
prevalentes dos Estados europeus em termos de nacionalidade. Mas também estabeleceu princípios claros sobre o assunto, em seu art. 4º, que diz:
a) todos têm direito a uma nacionalidade; b) a apatridia
deve ser evitada; c) ninguém será arbitrariamente privado
de sua nacionalidade; d) nem o casamento nem a dissolução de um casamento entre um nacional de um Estado-Parte e um estrangeiro, nem a mudança de nacionalidade por um dos cônjuges durante o casamento afetarão
automaticamente a nacionalidade do outro cônjuge51.
47
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case Girls Yean v. Dominican Republic, 8 set.
2005. Disponível em: http://www.refworld.org/cases,IACRTHR,44e497d94.html. Acesso em:
25 mai. 2018.
48
Ibid.
49
Ibid.
50
GANCZER, Mónika. The Right to a Nationality as a Human Right? Hungarian Yearbook of
International Law and European Law. The Hague: Eleven International Publishing, p. 15-33,
2014.
51
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36618.html. Acesso: em 25 maio 2018.

251

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Na prática, a Corte Europeia de Direitos Humanos, reconhecendo que
a nacionalidade não é um direito humano reconhecido no sistema regional,
procura abordar as consequências individuais da apatridia, conectando-a ao
direito ao respeito à vida privada e familiar, como declarado no art. 8º do
Convenção Europeia dos Direitos Humanos52. Na opinião de Dionisi-Peyrusse, esse direito implicaria um direito à própria identidade do indivíduo, bem
como o direito de desenvolver relações sociais. A privação arbitrária ou a
retirada da nacionalidade prejudicaria esses direitos, além do princípio de
não discriminação53.
De volta à África, outro instrumento cobre o direito à nacionalidade em
relação às crianças. Trata-se da Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar
da Criança de 1990, cujo art. 6º requer que toda criança tenha o direito a um
nome, seja registrada imediatamente após o nascimento e adquira nacionalidade, o que inclui proteção contra a apatridia: “[a] criança deve adquirir a
nacionalidade do Estado em cujo território nasceu, se, no momento de seu
nascimento, não lhe for concedida nacionalidade por qualquer outro Estado
de acordo com suas leis”54.
A Carta Árabe dos Direitos Humanos, assinada sob os auspícios da Liga
dos Estados Árabes, também proclama a nacionalidade como um direito,
afirmando que “nenhum cidadão será arbitrariamente privado de sua nacionalidade original, nem terá negado seu direito de adquirir outra nacionalidade sem base legal”55. O mesmo acontece com a Associação de Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN), cuja Declaração de Direitos Humanos afirma que
“toda pessoa tem direito a uma nacionalidade conforme prescrito por lei.
Ninguém será arbitrariamente privado de tal nacionalidade nem terá negado
o direito de mudar essa nacionalidade”56. Finalmente, o direito à nacionalidade, bem como a proibição de privação de nacionalidade, foi integrado
também na Convenção sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais
da Comunidade de Estados Independentes de 199557.
Disponível em: http://www.refworld.org/cases,ECHR,45d076a92.html. Acesso em: 25 mai.
2018.
53
DIONISI-PEYRUSSE, Amélie. Essai sur une nouvelle conception de la nationalité. Collection de
Thèses, Faculté de Droit de Toulouse, Tome 31. Paris: Defrénois, 2007, p. 349.
54
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html. Acesso em: 25 maio
2018.
55
Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html. Acesso em: 25 maio
2018.
56
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN). ASEAN Human Rights Declaration,
18 November 2012. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/50c9fea82.html. Acesso
em: 11 Ago. 2017.
57
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES. Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, art. 24. Minsk, 26 May 1995. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/49997ae32c.html. Acesso em: 11 ago. 2017.
52

252

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

Conclusão
Para concluir, é importante notar que é sintomático o fato de que nenhuma obrigação ainda é claramente definida no Direito Internacional, obrigando os Estados a conferir nacionalidade em casos que não envolvem privação arbitrária de nacionalidade ou apatridia. Esse fato se relaciona com a
arquitetura do sistema interestatal construído a partir de 1648, o qual, no
entanto, pelo menos em relação à nacionalidade, tem sido gradualmente
desafiado pelas transformações no Direito Internacional durante as últimas
décadas, especialmente após a DUDH declarar que todo ser humano tem o
direito a ter (pelo menos) uma nacionalidade.
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LAICIDADE DO ESTADO E LIBERDADE RELIGIOSA
Joana Zylbersztajn1

Introdução
Ao celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH), podemos identificar inúmeros avanços na promoção, proteção e
reconhecimento desses direitos. Algumas garantias que hoje consideramos
básicas para crianças e adolescentes, pessoas com deficiência ou LGBTI, por
exemplo, eram impensáveis no final da década de 1940.
É certo que ainda há muito a avançar, já que o objetivo máximo é
chegar a tal universalidade e garantir todos os direitos a todas as pessoas.
Esse progresso é paulatino, resultado das lutas históricas e sociais. Como disse Norberto Bobbio, os “direitos humanos não nascem todos de uma vez e
nem de uma vez por todas”2. No mesmo sentido Hannah Arendt afirmou que
“os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção
humana, em constante processo de construção e reconstrução”3.
Nessa constante disputa, quem mais precisa de direitos garantidos geralmente é quem tem menos poder, seja político, seja econômico. Quando,
por diversos motivos possíveis, um novo direito é conquistado – ou um direito já reconhecido é realmente efetivado –, essas pessoas passam a ser um
pouco mais incluídas em suas estruturas sociais.
Incluir mais gente gera a perda de privilégios, pois alguns direitos deixam de ser exclusivos. As pessoas tendem a não gostar de perder privilégios
– e reagem (o tal do backlash). O reacionário, como diz o dicionário, é “aquele que defende princípios ultraconservadores, contrários à evolução política
e social”4. Ou seja, ele reage às evoluções sociais que alteram as estruturas
Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito
Constitucional pela Universidade de São Paulo. Consultora da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Advogada. Trabalhou
no Centro de Direitos Humanos (CDH) para estratégias de formação em direitos humanos no
âmbito jurídico e lideranças comunitárias. Foi coordenadora jurídica na Secretaria de Direitos
Humanos (SDH/PR). Foi Chefe de Gabinete e Secretária-Executiva Adjunta na Secretaria-Geral
da Presidência da República (SG/PR). Foi também Chefe de Gabinete na Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC). Na iniciativa privada atuou como
Gerente de Relações Institucionais na Natura Cosméticos.
2
BOBBIO, Norberto apud PIOVESAN, Flávia. A constitucionalidade do PNDH-3. Revista Direitos
Humanos, n. 5, p. 12 – 16, 2010. Disponível em: http://dh.sdh.gov.br/download/conferencias/
revista5.pdf. Acesso em: 30 maio 2018. p. 12.
3
ARENDT, Hanna apud PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 12.
4
DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Verbete “Reacionário”. Versão online. Dis1

255

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

com as quais ele está acostumado e cômodo.
Certo que a essa altura alguns pactos civilizatórios já deveriam estar
mais bem implementados e o caminho não precisava ser tão penoso. Mas,
como mencionado, direitos humanos são uma luta constante. Ação e reação,
com avanços pouco a pouco. Isso é especialmente difícil em países em que
direitos humanos não são, de fato, garantidos para todos.
Ao não conhecer e perceber a si própria como beneficiária dos direitos
humanos, uma pessoa tem mais dificuldade de entender o conteúdo e o caráter universal desses direitos. Ou seja, se a pessoa não percebe a presença
do Estado garantindo os seus direitos – por exemplo, com segurança, vagas
na creche ou medicamento no posto de saúde – ela não se vê como sujeito
de direito e muito menos compreende como todos podem ser.
Se então essa pessoa não é sujeito de direitos, assim como as pessoas
de seu entorno, passa a rejeitar esses direitos humanos, já que a comunicação social lhe informa que são garantidos apenas para os outros distantes
(os bandidos). O controle da narrativa é capturado pela natural disputa de
valores sociais.
O cenário de reação social aos direitos humanos é propício para manter as estruturas de dominação política e econômica, mantendo as mesmas
pessoas com os mesmos privilégios, em um ciclo histórico de exclusão. Exceto pela própria luta pelos direitos humanos, que constantemente disputa
e negocia reorganizar essas estruturas para garantir mais direitos para mais
gente. Mas esse labor pode ser mais complexo do que parece.
No Brasil, por exemplo, a violência contra defensores de direitos humanos é crescente, especialmente na luta relacionada à terra. Os números de
defensores indígenas, ambientalistas e de terras que foram assassinados no
Brasil triplicaram entre 2002 e 20135-6. Isso transformou o país em líder na
execução de defensores ambientais, correspondendo a quase à metade desses crimes praticados no mundo no período7-8.
Também existem defensores de direitos humanos ameaçados que
são ligados à luta por moradia, contra a corrupção, direitos de crianças
ponível em: https://houaiss.uol.com.br. Acesso em: 10 abr. 2018.
5
ISHR; TERRA DE DIREITOS A situação dos defensores e defensoras de direitos humanos: submissão ao Relator Especial da ONU sobre os defensores e defensoras de direitos humanos,
mar. 2016. Disponível em: http://dh.sdh.gov.br/download/conferencias/revista5.pdf. Acesso
em: 30 maio 2018. p. 2.
6
CIDH. Hacia una Política Integral de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Washington/DC, dez. 2017. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
Proteccion-Personas-Defensoras.pdf. p. 125.
7
ISHR; TERRA DE DIREITOS. Op. cit., p. 2.
8
GLOBAL WITNESS. Deadly Environment: A rising death toll on our environmental frontiers is
escaping international attention, abr. 2014. Disponível em: https://www.globalwitness.org/
en/campaigns/environmental-activists/deadly-environment/. Acesso em: 26 mar. 2018.
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e adolescentes, ou LGBTI9. O país ainda é recordista em assassinatos de
motivação homofóbica e o terceiro mais perigoso para jornalistas10.
Nesses tempos estamos comovidos e preocupados com a recente e brutal execução de uma importante defensora de direitos humanos no Brasil, a
Marielle Franco. Com sua história inspiradora, militância e coerência, essa
mulher negra da favela foi eleita vereadora no Rio de Janeiro e tinha toda
perspectiva adiante. Era uma possibilidade avanço em direção à equidade
nos espaços de poder.
São mais de 500 anos forjados em uma cultura classista, machista e racista no Brasil. Haverá reação ao que tentar mudar isso. Nesse caso, foram
quatro tiros na cabeça de Marielle Franco, que lutava, entre tantas lutas, por
igualdade de direitos de mulheres negras e faveladas.
No contexto global, a mesma lógica se repete (com menos assassinatos),
especialmente nos Estados Unidos e em países da Europa. Pelos governos
e sociedades há cenários de reforço de discursos nacionalistas e xenofobia;
descrédito de lutas de direitos (especialmente feministas ou do movimento
negro, que têm conquistado mais expressão); alto militarismo e lógica repressiva.
Digo tudo isso para contextualizar o tema do Estado laico no âmbito da
garantia dos direitos humanos nesse septuagenário da DUDH. Assim como
pode ser difícil perceber que os direitos humanos são para todos, aqueles
que seguem religiões dominantes tampouco compreendem com facilidade o
alcance desse conceito na proteção do direito à liberdade religiosa de minorias (ou de todos).
Sobretudo em cenários históricos de maior reacionarismo, o fortalecimento da laicidade do Estado é imprescindível para tentar conter intolerâncias como homofobia, xenofobia ou racismo, além da própria discriminação
religiosa. Ou seja, é necessário um aprofundamento na compreensão do conceito de Estado laico e em seu fortalecimento como cenário saudável para a
consolidação de uma sociedade mais tolerante e democrática.
Defendo em tese anterior11 que a laicidade do Estado é um mandamento de otimização (nos parâmetros de Robert Alexy12). Quer dizer, ele deve ser
implementado cada vez mais, em sua máxima extensão possível. É possível
ir melhorando o quanto um Estado é laico, não é só uma divisão entre ser ou
não ser laico – assim como evoluem os direitos humanos.
Minha abordagem, portanto, será do caráter institucional do Estado laico e seu impacto na garantia do direito à liberdade religiosa, especialmente das confissões não dominantes. Evidente que a intolerância religiosa em
ISHR; TERRA DE DIREITOS. Op. cit., p. 2.
Ibid.
11
ZYLBERSZTAJN, Joana. Laicidade do Estado brasileiro. Brasília: Verbena, 2016.
12
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90-91
9

10

257

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

geral (social) necessita ser um tema avaliado nessa efeméride, mas não é o
objeto deste texto.
Os debates em torno da religião são geralmente carregados de emoção,
muitas vezes desrespeitando as diversas religiosidades e não religiosidades.
O inverso também é verdadeiro, e, como mencionado, o assunto às vezes
perde importância, pois do jeito que está, a maioria das pessoas está confortável. No entanto, o debate que pode parecer inocente é uma ferramenta
importante para a construção de parâmetros de valores democráticos em
uma sociedade efetivamente livre e igualitária.

1. Declaração Universal de Direitos Humanos e a Religião
Proclamada no mundo pós-Segunda Guerra, a DUDH aborda a temática
religiosa em alguns pontos do seu texto. Refletindo o seu contexto, já o Preâmbulo enfatiza a compreensão “que o desconhecimento e o desprezo dos
direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e [proclama-se] o advento de um mundo em que os seres
humanos sejam livres de falar e de crer”13.
Nessa perspectiva e em busca da universalização dos direitos humanos,
o art. 2º da DUDH destaca que os direitos estão estabelecidos a todos “sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento,
ou qualquer outra condição”14.
O art. 18 é específico sobre a questão da liberdade religiosa:
Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de
mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo
culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em
público ou em particular. (grifo meu)

Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, quando um dos grandes elementos de segregação de pessoas e critérios de negação de direitos foram a
sua religião, a DUDH passa a reconhecer o direito à liberdade religiosa como
um direito humano. Mais do que isso, é um direito humano exercer a sua
religião sem que isso lhe cause qualquer consequência no acesso aos seus
demais direitos fundamentais.
A normativa internacional foi se desenvolvendo ao redor do tema. Em
1966 o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) reafirmou o
caráter universal dos direitos humanos e a proibição da discriminação por
razão religiosa. Em seu art. 18 ainda define:
13
14

Grifo acrescido ao original.
Grifo acrescido ao original.
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1. Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento,
de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença
de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou
crença, individual ou coletivamente, tanto pública como
privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos,
de práticas e do ensino.
2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas
que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar
uma religião ou crença de sua escolha.
3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas à limitações previstas em lei e
que se façam necessárias para proteger a segurança, a
ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as
liberdades das demais pessoas.
4. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso,
dos tutores legais – de assegurar a educação religiosa e
moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias
convicções.

Nota-se que já há mais detalhes sobre a liberdade religiosa, possíveis
restrições e previsões sobre as obrigações do Estado.
O art. 27 do PIDCP também trata do tema:
Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas
minorias não poderão ser privadas do direito de ter,
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua
própria vida cultural, de professar e praticar sua própria
religião e usar sua própria língua.

O tema foi desenvolvido posteriormente pela Declaração sobre as Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas,
aprovado pela Assembleia da ONU em 1992. Cabe mencionar ainda no
âmbito de proteção internacional a aprovação da Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções em 1981.
Para não deixar passar, no âmbito regional, o tema é abordado no art.
12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de San José
da Costa Rica, de 1969.
Ou seja, é um assunto do qual se ocupa a comunidade internacional
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e é muito desafiador, pois a relação das religiões com os Estados é muito
diferente pelo mundo e, do ponto de vista legal, não existe um modelo único que rege as relações entre religião e política. Os formatos legais podem
ser mais ou menos laicos, mas, como se destaca no próximo tópico, não são
suficientes para avaliar o grau de laicidade desse Estado. Ou seja, qualquer
generalização é problemática.
Como se desenvolverá, a laicidade do Estado é um dos principais elementos para a garantia do direito à liberdade religiosa, especialmente as minoritárias ou com menos poder social. Quanto mais laico o Estado, mais a
liberdade religiosa de todos será garantida.

2. O que é Estado Laico
Tratar dos conceitos em torno da laicidade não é uma discussão meramente terminológica, mas a tentativa de estabelecer padrões para aprofundar o debate. Com a confusão conceitual, a terminologia relativa à laicidade
é usada conforme a conveniência da situação. Existem concepções estritas e
até intolerantes, ou, por vezes, o conceito é entendido de forma tão aberta
e permissiva que perde sua função. A laicidade não deve ser uma coisa nem
outra. Estado laico, é em essência, “um instrumento jurídico-político para a
gestão das liberdades e direitos do conjunto de cidadãos”15.
Aqui não se pretende criar um conceito definitivo do que seja laicidade.
Enquanto alguns esclarecimentos são necessários, o que se espera é identificar diretrizes para a construção de uma moldura referente ao conceito estudado. Assim, a ideia é ter uma ferramenta analítica para abordar o princípio
da laicidade no Brasil, considerando as suas diferentes dimensões, formas e
graus de concretização.
A necessidade de maior conceituação do tema decorre, em certa medida, da falta de determinação expressa da Constituição Federal (CF/88) sobre
a laicidade, como explico adiante. András Sajó entende que a maioria das
democracias não tem uma normativa forte ou prática de laicidade constitucional, deixando-a vulnerável a argumentos indistintos de livre exercício da
fé ou pluralismo16.
Em diversos países essa lacuna foi suplantada pela edição de uma lei de
religiões, que traz as diretrizes básicas a respeito do tema. Roberto Blancarte
avalia que esse é o caso do México, em que a definição da laicidade do Estado
e seu conteúdo estão estipulados na Lei de Associações Religiosas e Cultos
Públicos17.
15
BLANCARTE, Roberto. O porquê de um Estado laico. In: LOREA, Roberto Arruda (Org.) Em
defesa das liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 25.
16
SAJÓ, András. Preliminaries to a concept of constitutional secularism. International Journal
of Constitutional Law, I-CON v. 6, n. 3-4, p. 605-629, 2008, p. 607.
17
BLANCARTE, Roberto. Op. cit., p. 25.
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Não é o caso do Brasil atualmente, que não dispõe de lei nesse sentido. De toda forma, a existência do princípio da laicidade “não depende que
seja explicitada através de normas constitucionais, mas sim que permaneça
implícita em todo o sistema jurídico”18. É a partir do entendimento do que
significa laicidade que conseguimos identificar a sua proteção jurídica, tanto
no âmbito constitucional quanto legal.
Laicidade é um neologismo francês do final do século XIX que defende
a liberdade de opinião, incluindo a liberdade e pluralismo religioso. De acordo com as referências da Declaração Universal da Laicidade no Século XXI19,
podemos organizar alguns elementos formadores da laicidade. Este texto,
ainda que sem efeitos jurídicos, é uma tentativa de conceituar a laicidade no
âmbito internacional. Isso porque os documentos internacionais existentes
tratam basicamente do direito à liberdade religiosa, e não da laicidade.
Art. 4º. Definimos a laicidade como a harmonização, em
diversas conjunturas sócio-históricas e geopolíticas, dos
três princípios já indicados: respeito à liberdade de consciência e a sua prática individual e coletiva; autonomia
da política e da sociedade civil com relação às normas
religiosas e filosóficas particulares; nenhuma discriminação direta ou indireta contra os seres humanos.
Artigo 5º: Um processo laicizador emerge quando o Estado não está mais legitimado por uma religião ou por
uma corrente de pensamento especifica, e quando o
conjunto de cidadãos puder deliberar pacificamente,
com igualdade de direitos e dignidade, para exercer sua
soberania no exercício do poder político. Respeitando os
princípios indicados, este processo se dá através de uma
relação íntima com a formação de todo o Estado moderno, que pretende garantir os direitos fundamentais de
cada cidadão.

Quer dizer, é possível entender que a laicidade consiste na garantia da
liberdade religiosa e da não submissão pública a normas religiosas e rejeição da discriminação, compreendida em um contexto em que a legitimação
do Estado não se encontra mais no divino, mas na legitimação democrática
constitucional, garantidora de direitos fundamentais. Ou seja, a laicidade relaciona-se com a democracia, com a liberdade e com a igualdade.
O ponto de partida para a compreensão da laicidade, portanto, é o
HUACO, Marco. A laicidade como princípio constitucional do estado de direito. In: LOREA,
Roberto Arruda (Org.) Op. cit., p. 45.
19
Declaração apresentada no senado francês em 9 de dezembro de 2005, por ocasião das
comemorações do centenário da separação entre Estado e Igreja na França.
18
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reconhecimento de que a legitimidade do Estado passa a se fundamentar
na concepção democrática, e não no sagrado. Nas palavras de Blancarte,
trata-se de “um regime social de convivência, cujas instituições políticas
estão legitimadas principalmente pela soberania popular e já não mais por
elementos religiosos”20. Ou seja, enquanto o poder do monarca funda-se no
poder de deus nos Estados religiosos, o Estado laico tem a base de seu poder
o poder do povo – modelo adotado nas democracias laicas contemporâneas.
Seria simplista, no entanto, reduzir a laicidade a este aspecto. Os contornos do significado democrático precisam ser compreendidos dentro contexto
constitucionalista de garantia de direitos fundamentais, em que se respeita
a liberdade e igualdade de todos, independentemente de sua representação
majoritária.
Não é permitido ao Estado laico, então, impor normas de caráter religioso ou orientar sua atuação por dogmas confessionais. Ao mesmo tempo,
o Estado laico responsabiliza-se pela garantia da liberdade religiosa de todos,
de forma igualitária e independentemente de sua confissão, protegendo os
cidadãos contra eventuais discriminações decorrentes da fé. Ou seja, o Estado laico deve ser imparcial em relação à religião, garantindo a liberdade
religiosa.
Avançando na compreensão sobre laicidade, é necessário avaliar alguns
termos e conceitos que são confundidos. É corrente o entendimento de que
a laicidade identifica-se com a determinação de separação orgânica das instâncias seculares e sagradas. Ainda que a rejeição de uma confissão oficial do
Estado seja quase intrínseca à realização da laicidade, não se trata de sinônimos. No Brasil, a separação entre Estado e Igreja é o conceito plasmado no
art. 19, I da CF/88.
A evolução do conceito de Estado laico e sua relação com a separação
institucional da religiosidade passou por diversas etapas, e os múltiplos Estados adotaram seus modelos de modos distintos. Além dos diferentes modelos, o contexto histórico e realidade de cada país definem a laicidade do
respectivo Estado.
Há diversos sistemas de classificação da relação entre o Estado e as religiões. Para José Afonso da Silva21, é possível destacar especialmente três
sistemas de relação formal entre Estado e religião. O primeiro deles é o da
confusão, em que o Estado é teocrático e confunde-se com a religião (como
o Vaticano e certos países islâmicos). Há ainda o sistema da união, em que
existe relacionamento jurídico entre o Estado e determinada religião (caso do
Brasil Império, no exemplo de José Afonso). Por fim, há o sistema de separação, adotado pela maior parte das democracias contemporâneas, ainda que
BLANCARTE, Roberto. Op. cit., p. 19.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros,
1999. p. 253.
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de formas distintas.
Os Estados confessionais declaram expressamente a vinculação do Estado a uma determinada religião. Já os Estados laicistas não reconhecem
qualquer forma de religiosidade. Os Estados que declaram a sua separação
formal da Igreja (qualquer que seja), dividem-se entre aqueles que admitem
relações de cooperação com instituições religiosas e aqueles que não admitem – ou não preveem – relações de cooperação. Esse é o formato mais comum atualmente.
A adoção do sistema de separação – com ou sem cooperação – não
significa necessariamente que um Estado é realmente laico. O contrário também é verdadeiro, e Estados que não adotam a separação oficial entre Estado
e religião muitas vezes são mais laico. Não se trata de separar o plano conceitual da prática. Explico.
O Estado laico é aquele que, por meio de suas instituições, garante a todos os cidadãos o tratamento livre e igualitário independentemente do exercício de uma fé específica. Isso não ocorre plenamente em um Estado que
adota uma religião oficial – pois já há reconhecimento diferenciado entre a
crença de uns ou outros. No entanto, este Estado confessional pode garantir
– na própria constituição – que é tolerante às demais religiões e garante-lhes
o pleno exercício, bem como se escusa- de impor características religiosas em
suas ações destinadas a todos. De outro lado, um Estado que adota a separação pode, ao mesmo tempo, ser na prática excessivamente permeável às influências religiosas e avançar nas possibilidades de cooperação, por exemplo.
Assim, mesmo que a separação seja um elemento essencial para a laicidade plena, a rejeição de uma confissão oficial não é suficiente para garantir
que o Estado seja laico. De todo modo, a separação institucional entre Estado e Igreja é um componente importante para a construção da laicidade do
Estado. Como conclui Blancarte, “definir a laicidade como um processo de
transição de formas de legitimidade sagradas e democráticas ou baseadas na
vontade popular, nos permite também compreender que esta (a laicidade)
não é estritamente o mesmo que a separação entre Estado-Igrejas”22, pois
esta última definição é uma regra acabada e não em construção – ainda que
os limites de cooperação entre as instâncias possa ser de difícil definição nos
casos concretos.

3. Estado Laico e Liberdade Religiosa
O Estado laico não é anticlerical ou antirreligioso (nem sequer deísta).
Ao contrário, trata-se de um regime de convivência que garante a liberdade
religiosa e a ela não se opõe23, pois estabelece “a gestão com tolerância de
22
23

BLANCARTE, Roberto. Op. cit., p. 30.
Ibid., p. 31.
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uma realidade igualmente diversa, de uma crescente pluralidade religiosa e
de uma demanda crescente de liberdades religiosas ligadas aos direitos humanos ou à diversidade e particularidades culturais”24.
Ou seja, quando se fala em laicidade não se está falando em ignorar
ou agredir religiões, muito pelo contrário. A liberdade religiosa faz parte do
Estado Laico e é por ele protegida, inclusive e especialmente pelo fato de não
haver uma religião formalmente privilegiada.
Neste ponto é importante discutir o papel contramajoritário da proteção constitucional à liberdade religiosa e ao conceito de Estado laico.
A América Latina foi colonizada pelo catolicismo e, embora haja algumas mudanças mais recentes (aumento das religiões neopentecostais e não
religiosas), ainda é uma região profundamente cristã. Entre os 20 países, 13
deles referem-se à invocação de Deus nos preâmbulos das constituições e
aproximadamente um terço têm ao redor de 90% de católico declarados.
Não é apenas de importância numérica, mas também política e social.
Isso representa, acima de tudo, pouca diversidade religiosa nos países e uma
naturalização da ocupação da esfera pública por uma religião dominante.
A vontade da maioria é limitada pelos parâmetros de direitos fundamentais acolhidos na constituição. Ainda que a sociedade brasileira professe
uma concepção religiosa majoritária, seus dogmas não podem impor-se sobre as ações públicas que atingem toda a população. Isso decorre não apenas
da concepção de constitucionalismo, mas dos próprios aspectos orientadores do princípio da laicidade. Assim, a efetivação da laicidade estatal depende da proteção jurídico-constitucional e do amadurecimento da democracia
constitucional do país.
Não é tão simples na prática, é verdade. Seja pela dificuldade de separação total entre as esferas públicas e privadas, seja pelas complexidades
concretas esperadas de possíveis colisões de direitos.
No que tange ao dualismo público-privado, é necessário estabelecer
parâmetros do que seria aceitável – e legítimo – para a ocupação das religiosidades nos espaços públicos. Festas tradicionais; elementos culturais; participação social ou o reconhecimento civil das práticas religiosas são alguns
dos pontos importantes nesse debate. Além disso, os próprios funcionários
públicos têm suas inevitáveis religiosidades.
Provavelmente não seja apenas o caso de apenas rejeitar essas
manifestações, pois simplesmente seria irreal, além de possivelmente
restringir a liberdade de religião em alguma medida. Lidar com o contexto
concreto no âmbito da proteção constitucional pode dar orientações para a
regulação da presença religiosa na esfera pública. Com isso garante-se não só
a separação (ou imparcialidade) esperada entre o Estado e a religião como
24

Cf. HUACO, Marco. Op. cit., p. 47.
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evita-se o privilégio das religiões historicamente mais dominantes.
O segundo ponto de desafio para a garantia da liberdade religiosa é o
mesmo de garantir qualquer outro direito fundamental, pois nenhum é absoluto ou hierarquicamente superior aos outros. Ou seja, em situações concretas o direito à liberdade de religião pode entrar em colisão com outro direito
também constitucionalmente garantido e será necessária a ponderação para
avaliar a predominância de um ou outro princípio na situação apresentada.
Enquanto isso pode ser uma situação totalmente comum no dia a dia da
proteção dos direitos fundamentais, o risco que merece especial atenção no
caso da liberdade religiosa é a avaliação de que seria um direito que merece
proteção inferior ou que religiões dominantes sejam objeto de maior atenção do que as religiões minoritárias.
O caso de colisão mais clássico que temos no caso da laicidade é a colisão com a liberdade de expressão (especificamente de natureza religiosa),
mas há outras situações recorrentes. É possível lembrar de casos de colisão
com o próprio direito à liberdade religiosa e consciência, direito à privacidade
ou direito à não discriminação e outras liberdades, como a orientação sexual.
Nesses casos, fica evidente porque um Estado não pode aceitar discriminação religiosa como argumento de restrição de direitos e tampouco associar-se ao entendimento de determinada religião em detrimento de outras.
Um dos pontos de atenção contemporâneos é a continuidade do avanço
das concordatas. Ou seja, tratados bilaterais feitos entre Estados e o Vaticano, exclusivamente em matéria religiosa, católica apostólica romana. Quando
um Estado firma esse tratado, passa a ter uma lei de caráter confessional
específico, possivelmente violando os pressupostos da laicidade do Estado.
No caso do Brasil, a concordata vale desde 2010 com regras específicas
sobre ensino religioso, assistência religiosa, patrimônio etc. As outras religiões – leia-se a bancada evangélica – está buscando uma lei que atenda às
demais confissões – leia-se cristãs. A busca pelo Estado laico não pode conformar-se com a igualdade de privilégios entre alguns.

Conclusão
Ao fazermos o balanço do 70º aniversário da DUDH temos o que comemorar, pois foram muitos avanços. No entanto foram muitas frustrações
também e há enormes desafios pela frente. Além do desanimador backlash
daqueles que tentarão manter seus privilégios e o perigo tantas vezes fatal da
defesa dos direitos humanos na região.
A DUDH tem o duplo papel de determinar que a religião não deve ser
um elemento de discriminação de nenhuma pessoa e definir a liberdade
religiosa como um direito humano. Os diversos documentos internacionais
que a seguiram aprofundaram essas diretrizes, sempre com o desafio das
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diversas realidades regionais no relacionamento entre Estado e religião.
O caráter laico de um Estado relaciona-se, de início, com a afirmação da
legitimação democrática do poder, e não em fundamentos religiosos. A laicidade pressupõe o livre exercício religioso pelos cidadãos, independentemente da confissão que professem, garantindo-se a igualdade material de todos
os credos na esfera pública. Do Estado laico espera-se a imparcialidade em
matéria de fé, o que não significa sua abstenção nesta arena. Ao contrário, o
Estado laico tem a responsabilidade de garantir que os elementos constituintes da laicidade sejam respeitados e efetivados.
A partir desta moldura conceitual, entendo que a laicidade é prevista
como princípio implícito no texto constitucional, considerando a definição
do caráter democrático do Estado e da garantia da igualdade e da liberdade
(especialmente religiosa). A determinação da separação institucional entre
Estado e Igreja compõe o contexto de proteção constitucional ao princípio,
mas com ele não se confunde.
A principal consequência decorrente do reconhecimento da laicidade
como princípio é a compreensão de que se trata de um mandamento de
otimização, e por isso deve ser realizado em sua maior extensão possível,
dependendo de condições fáticas e jurídicas para sua concretização. Este entendimento dialoga com a evolução histórica dos direitos humanos, que não
bastam ser declarados para existirem: o seu reconhecimento formal é apenas
o primeiro passo para sua realização.
No Brasil, a CF/88 assegura todos os elementos formadores da laicidade
, no entanto, pela generalidade de parâmetros jurídicos acerca das possibilidades democráticas de relação entre o Estado e a religião, pela fragilidade de
compreensão do significado e extensão do princípio da laicidade, e pela forte
presença social e histórica da religião no país, verifica-se que o espaço público pátrio permanece altamente permeável à influência religiosa, deixando
vulnerável a efetivação da laicidade no Brasil.
Embora haja uma predominância de uma orientação confessional e seja
essencial entender que a tradição religiosa está presente no país, é necessário considerar que o princípio da laicidade é constitucionalmente protegido
e, assim, deve ser defendido de pressões majoritárias.
Esta concepção implica o reconhecimento de que alcançar a plena laicidade do Estado requer o amadurecimento democrático e cultural, consolidando-se como um processo de construção histórica e permanente. Nesse
sentido, Blancarte afirma:
a laicidade – como a democracia – é mais um processo do
que uma forma fixa ou acabada em forma definitiva. Da
mesma maneira que não se pode afirmar a existência de
uma sociedade absolutamente democrática, tampouco
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existe na realidade um sistema político que seja total e
definitivamente laico25.

Ao invés de encerrar estas reflexões com uma perspectiva pessimista,
creio que o diagnóstico pode ter outro efeito, de mobilização e comprometimento pelo aprofundamento da laicidade do Estado brasileiro, ainda em
processo de construção e fortalecimento. Assim avançamos no pacto civilizatório e na garantia de direitos fundamentais em uma sociedade mais livre,
justa e plural.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UM DIREITO PROTETIVO AO OFÍCIO
DO JORNALISMO E À MANUTENÇÃO DA DEMOCRACIA
Lídia Maria de Melo1

Introdução
O humano é o único ser na natureza que se distingue dos demais por
sua capacidade de expressar o pensamento por meio de palavras e desenhos. No reino animal, trata-se de uma distinção sobejamente importante e
benéfica em termos sociais e de comunicação.
Ao longo da história, essa capacidade de expressão foi gradualmente sendo transformada em direito, por meio de leis, em consequência de lutas contra poderes estabelecidos e em defesa de necessidades sociais. “Os direitos do homem, por mais fundamentais
que sejam, são direitos históricos”, diz o filósofo Norberto Bobbio2.
O exercício do direito de expressão, no entanto, nem sempre repercutiu,
ou repercute, positivamente. A simples manifestação de ideias divergentes
pode ensejar discórdia, violência e até ameaça à própria vida humana. Qualquer tipo de pessoa pode se ver envolvida em situações do gênero. Profissionalmente, porém, algumas enfrentam risco maior devido à atividade que
exercem.
É o caso dos jornalistas, que têm como função mediar a veiculação de
informações em todos os cantos do mundo e, ao mesmo tempo, expressar
opiniões a respeito dos fatos. Costumeiramente, deparam-se com situações
de censura, ameaças e retaliações de toda natureza, apenas por exercerem,
ou tentarem exercer, esse direito fundamental de livre expressão do pensamento e de opinião.
Entidades ligadas ao jornalismo frisam que, historicamente, esse risco
da atividade profissional sempre esteve atrelado à cobertura de guerras e
situações de conflitos. Nos últimos tempos, porém, o perfil de insegurança
alterou-se, passando a atingir, numa escalada preocupante, o trabalho
Mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Licenciada em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Jornalista.
Estudante de Direito. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Católica de Santos
(UniSantos). Membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”. Autora
do livro Raul Soares, um navio tatuado em nós. Ganhadora do Prêmio Jornalístico de Anistia
e Direitos Humanos Vladimir Herzog - 1997, categoria Literatura, com o conto “Bala perdida”.
Autora de artigos e reportagens sobre a ditadura militar.
2
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1990. p. 9.
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jornalístico cotidiano, realizado em territórios urbanos.
Esse estado de coisa é resultante do agravamento da violação do direito
positivado no art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),
da Organização das Nações Unidas (ONU), em vigor desde 10 de dezembro
de 1948, ou seja, há 70 anos, nestes termos:
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras3.

Elaborada por representantes de diversas origens jurídicas, a DUDH inspirou tratados internacionais e constituições de inúmeros países, que também expressam essa proteção.
No Brasil, o exercício da garantia de expressão expõe jornalistas a situações de alta vulnerabilidade, constatadas a partir de dados da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com outras entidades4.
Essa apuração levou a ONU a elaborar o Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança dos Jornalistas e a Questão da Impunidade. O documento relaciona instrumentos que precisam ser postos em prática ao longo do século XXI, para livrar de ameaças as prerrogativas profissionais dos
jornalistas.
A meta traz implícita a ideia de Norberto Bobbio, para quem o problema
fundamental referente aos direitos do homem, atualmente, não é sua justificativa, mas a sua proteção. “Trata-se de um problema não filosófico, mas
político”5.
Essas questões são alvo do presente texto, que refaz a trajetória da defesa da liberdade de expressão entre os povos, por meio de legislações instituídas, antes e depois do art. 19 da DUDH. Além disso, relaciona as medidas
da ONU e de outras entidades, para evitar a violência contra os jornalistas,
não apenas por meio de denúncias e punições, mas, principalmente, pela
implementação de ações preventivas.

Disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: dez. 2017.
Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ), Repórteres sem Fronteiras (RSF), Instituto Internacional para a Segurança da Imprensa (INSI), Intercâmbio Internacional pela Liberdade de
Expressão (IFEX) e Associação Interamericana de Imprensa (IAPA), entre outras Organizações.
5
BOBBIO, N. Op. cit., p.16.
3
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1. A Construção de um Direito
Embora o art. 19 da DUDH represente um ícone mundial de defesa
da liberdade de expressão, a primeira proteção legal a essa característica
inerente ao ser humano surgiu há 329 anos. Trata-se da Bill of Rights, em
1689, na Inglaterra, que definiu em seu art. 9.º:
Que a liberdade de expressão e debates ou procedimentos no Parlamento não devem ser impedidos ou questionados por qualquer tribunal ou local fora do Parlamento6.

A proteção restringia-se ao âmbito do Parlamento inglês, limitando ali
os poderes monárquico e judiciário. Apesar da abrangência restrita, foi também um marco histórico da instituição legal da liberdade de expressão, porque garantia que os representantes do povo pudessem se manifestar sem
que tivessem sobre si a lança opressora do Estado.
Passados seis anos, em 1695, também na Inglaterra, surge uma nova
medida que extingue a Licensing Act, uma obrigatoriedade de licença, ou
autorização prévia, para realizar impressão. Não configurou uma ação para
eliminar todos os atos repressivos, mas abriu caminho para a publicação do
primeiro jornal diário do mundo ocidental, o Daily Currant, que circulou de
1702 a 1735.
A evolução protetiva teve influência de John Locke. O filósofo inglês,
considerado o pai do liberalismo, entendia que, sem lei, não haveria liberdade, pois, a seu ver, toda ideia nova, quando expressa pela primeira vez, quase
sempre seria interpretada como suspeita e contrariada apenas pelo fato de
não ser conhecida7.
A aceitação da liberdade de expressão e de imprensa, como direitos políticos, no entanto, não foi imediata. Com frequência, jornalistas e escritores
viam-se às voltas com processos e prisões, por expressarem-se contra algum
ato do poder.
O escritor Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoé e de Diário do Ano
da Peste, chegou, por exemplo, a ser condenado, em 1703, a ficar exposto
em um pelourinho, antes de ser levado à prisão, devido ao teor de suas crônicas e panfletos críticos. A decisão da Justiça, no entanto, não contou com
o apoio do povo, que aplaudiu Defoe, deixando clara sua defesa à liberdade
de expressão8.
Em 1763, durante episódio envolvendo o jornalista e parlamentar
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/. Acesso em: jan. 2018.
FERNANDES, José Manuel. Liberdade e informação. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos
Santos, 2016. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=C9UkDAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=pt-BR&pg=PT17#v=onepage&q&f=false. Acesso em: fevereiro de 2018.
8
Ibid.
6
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John Wilkes, também foi marcante o aval popular à liberdade de expressão.
Wilkes, em artigo publicado no jornal North Briton, defendeu o primeiro-ministro deposto, William Pit. O sucessor de Pit desencadeou uma campanha
contra o jornalista, que teve a imunidade parlamentar suspensa pela Câmara
dos Comuns e foi julgado. Em consequência, todos os exemplares da 45ª edição do North Briton foram recolhidos e levados a praça pública para serem
incinerados como ofensivos9.
A população revoltou-se e impediu a queima do jornal. Depois, levou Wilkes
de volta ao Parlamento, deixando a Câmara dos Comuns tão amedrontada, que
nunca mais alguém teve a ousadia de dar uma ordem para se queimar jornais.
Em 1792, a Inglaterra testemunhou nova manifestação popular em favor da liberdade de expressão. Em um tribunal de Londres, Thomas Erskine
defendeu Thomas Paine, em julgamento à revelia por traição, já que este
publicara um panfleto considerado ofensivo ao rei e à Câmara dos Comuns.
Por quatro horas, Erskine defendeu oralmente o princípio constitucional da
liberdade de imprensa, ressaltando que o poder do parlamento estava limitado pela liberdade de todos os cidadãos de expressarem seu pensamento e
publicarem sua opinião10.
O Tribunal não se convenceu, mas o povo seguiu-o até sua casa, gritando seu nome, numa inequívoca manifestação de apoio. A maioria não gostava das ideias do acusado Thomas Paine, no entanto, os argumentos de seu
defensor conquistaram a opinião pública.
Atos dessa natureza deram forças à luta em favor da liberdade de expressão. Em termos jurídicos, a proteção tornou-se efetiva no Século XVIII,
quando a França instituiu, em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em consequência da Revolução Francesa11, e
em seu art. VII estabeleceu:
O direito de manifestar seu pensamento e suas opiniões,
quer seja pela via da imprensa, quer de qualquer outro
modo, o direito de se reunir tranquilamente, o livre exercício dos cultos, não podem ser interditos. A necessidade de enunciar estes direitos supõe ou a presença ou a
lembrança recente do despotismo12.

Dois anos depois, em 15 de dezembro de 1791, entra em vigor nos Estados Unidos a Declaração de Direitos, como emendas à Constituição, datada
de 17 de setembro de 1787. Além de limitar os poderes do governo federal
e proteger os direitos dos cidadãos residentes no território norte-americano
Ibid.
Ibid.
11
Em 14 de julho de 1789.
12
Disponível em: https://br.ambafrance.org/A-Declaracao-dos-Direitos-do-Homem-e-do-Cidadao. Acesso em: fev. de 2018.
9

10
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e visitantes, o documento protege a liberdade de expressão, entre outros
direitos humanos.
Fábio Konder Comparato analisa que a federação dos Estados Unidos
da América nasceu sob a invocação da liberdade, sobretudo de opinião e
religião, porém, ele lembra:
os norte-americanos [...] transformaram os antigos direitos naturais em direitos positivos, reconhecendo-os
como de nível superior a todos os demais. Seguindo o
modelo do Bill of Rights britânico, os Estados Unidos deram aos direitos humanos a qualidade de direitos fundamentais, isto é, direitos reconhecidos expressamente
pelo Estado, elevando-os ao nível constitucional, acima
portanto da legislação ordinária13.

No século XX, após seis anos de um conflito geral e sangrento, que
resultou na morte de milhões de pessoas e que legaria ao mundo, por quatro
décadas, uma guerra fria entre duas grandes potências, Estados Unidos da
América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ONU publicou a
DUDH, em 10 de dezembro de 1948, e positivou o direito à liberdade de expressão em seu art. 19.
Foi uma maneira de proteger o cidadão da opressão e do poder do Estado, que, ao se sentir confrontado, tenta aniquilar essa liberdade e consequentemente o próprio cidadão. Como se sabe, a liberdade de expressão, associada à liberdade de imprensa, é o sustentáculo de um estado democrático
de direito. Sem uma imprensa livre e responsável, sem cidadãos conscientes
e livremente participantes, não há como se manter sólida uma democracia.
O grau de democracia de um determinado país pode ser
regulado pela liberdade de manifestação do pensamento: se o regime é ditatorial, tais liberdades são tolhidas
ou restringidas; se democrático, a sua exteriorização é
permitida, sendo, claro, punido o seu excesso14.

A proteção instituída pela ONU ampliou-se por tratados internacionais,
assinados e ratificados por diversos países. Em 4 de novembro de 1950, foi
aprovada em Roma a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, com vigência a partir de 1953, destinada a assegurar o reconhecimento e a aplicação universais e efetivos dos direitos nela enunciados. O art. 10 garante a
liberdade de expressão e de opinião a qualquer pessoa, mas estabelece que
seu exercício implica deveres e responsabilidades.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva,
2015. p. 34.
14
NOVAES, Pedro Luís Piedade. Tutela do direito de sigilo da fonte jornalística. Doutrina e jurisprudência. Curitiba: Juruá, 2012. p. 28.
13
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Em 22 de novembro de 1969, na Costa Rica, foi pactuada a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, que se tornou conhecida como Pacto de
San José da Costa Rica e no art. 13 defende a liberdade de pensamento e de
expressão, ressaltando que o exercício desse direito não pode estar sujeito a
censura prévia.
Instituída em 27 de junho de 1981, entrou em vigor, em 21 de outubro
de 1986, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, batizada como
Carta de Banjul, cidade do Sudão. Diante de tantas situações de conflito e de
violações registradas em países da África ao longo da História, o documento
estabelece proteção ao direito à liberdade de expressão e assim define em
seu art. 9º:
1.Toda pessoa tem direito à informação.
2.Toda pessoa tem direito de exprimir e de difundir as
suas opiniões no quadro das leis e dos regulamentos15.

De 16 a 27 de outubro de 2000, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos aprovou a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão,
que, em um Preâmbulo com 13 considerações e um rol de 13 artigos em defesa desse direito, expressou em seu art. 9º:
O assassinato, o sequestro, a intimidação e a ameaça
aos comunicadores sociais, assim como a destruição
material dos meios de comunicação, violam os direitos
fundamentais das pessoas e limitam severamente a liberdade de expressão. É dever dos Estados prevenir e
investigar essas ocorrências, sancionar seus autores e
assegurar reparação adequada às vítimas16.

Em 7 de dezembro de 2000, a Carta de Direitos Fundamentais da União
Europeia foi proclamada pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União
Europeia e pela Comissão Europeia, com o intuito de “partilhar um futuro de
paz”. No art. 11, consagra a liberdade de expressão e de informação. Em 13
de dezembro de 2007, com a assinatura do Tratado de Lisboa, a Carta tornou-se juridicamente vinculativa.
O Brasil inaugurou essa proteção bem antes da DUDH. Todas as suas
constituições, outorgadas (1824, 1937, 1967 e a emenda de 1969) e promulgadas (1891, 1934, 1946 e 1988)17, asseguram o direito à liberdade de
HUMAN RIGHTS WATCH. Proteção limitada, New York, 15 nov. 2006. Disponível em: https://
www.hrw.org/pt/video-photos/image/2006/11/15/200241. Acesso em: março de 2018.
16
Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=26&lID=4.
Acesso em: fev. 2018.
17
Constituições outorgadas são aquelas elaboradas sem a participação popular. São impostas
pelo Estado, representado por uma só pessoa ou por um grupo de pessoas, sem observar
os interesses da população. Ao contrário, as promulgadas são chamadas de democráticas ou
populares. Na elaboração, está presente a participação da coletividade. Seu texto tem a marca
15
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expressão. Ressalve-se, porém, que a de 1937 e a de 1967, vigentes, respectivamente, no Estado Novo (1937-1945) e na Ditadura Militar (1964-1985),
fazem restrições a esse direito. Esse fato confirma que a liberdade de expressão somente pode ter aplicação eficaz em um estado democrático.
A atual Constituição Federal (CF/88), promulgada em 5 de outubro de
1988, após um período de 21 anos de regime ditatorial, assegura de modo
inequívoco um rol de direitos e garantias, como cláusulas pétreas, de modo a
explicitar o compromisso do Brasil com a democracia e a liberdade de expressão, em seus arts. 1.º, caput; e 5.º, incisos IV, IX e XIV.

2. Mortes de Jornalistas e Impunidade
Todo o aparato legal e todas as formas de tutela dos Estados do mundo
ainda não foram capazes de pôr fim às violações ao direito de liberdade de
expressão. Entidades e organizações ligadas aos direitos humanos monitoram as ocorrências registradas e atuam no sentido de fazer com que os violadores sejam punidos, ou ao menos cessem as ações nocivas, que atingem
cidadãos, individualmente, e as sociedades como um todo. “O jornalismo,
assim como a circulação de notícias, sempre esteve associado não apenas à
ideia de informação, mas à própria vida em sociedade”18.
De 2003 a 2017, ao exercer seu ofício, 1.035 jornalistas foram mortos
no mundo, conforme relatório da Organização Não Governamental (ONG)
Repórteres Sem Fronteiras19. Apesar do número alto, a cada dez casos de
violência registrados contra profissionais que atuam no setor de comunicação, nove não são punidos, de acordo com o Relatório sobre as Tendências
Mundiais em Liberdade de Expressão e Desenvolvimento da Mídia, da UNESCO, em 201620.
A impunidade continua a ser a tendência dominante, no que diz respeito a se levar à Justiça os perpetradores de assassinatos e ataques contra
jornalistas. Até meados de 2013, menos da metade dos Estados-membros,
nos quais os assassinatos ocorreram, responderam voluntariamente aos pedidos de informação da diretora-geral da UNESCO, a respeito da situação da
dos interesses populares, por meio de representantes. (Cf. TRINDADE, André Fernando dos
Reis. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015).
18
MIRAGLIA, Paula. O papel do jornalismo e o lugar do debate. In: ARTIGO 19. Desafios à
liberdade de expressão no século 21. São Paulo, 2017, p. 6. Disponível em: http://artigo19.
org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/02/Revista-Desafios-%C3%A0-Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-S%C3%A9culo-21.pdf. Acesso em: mar. 2018.
19
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Os jornalistas mortos, s/d. Disponível em: https://rsf.org/pt/
os-jornalistas-mortos/>. Acesso em: 19 mar. 2018.
20
Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/
news/portuguese_version_of_world_trends_in_freedom_of_expression/. Acesso em: mar.
de 2018.
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investigação judicial sobre essas mortes21.
De modo geral, menos de uma em cada dez mortes de jornalistas levou
a uma condenação. Na avaliação da UNESCO22, esses dados demonstram uma
potencial falha do acompanhamento dos processos nos sistemas judiciais.
Além disso, apontam para a tendência de aumento do número de crimes
contra a liberdade de expressão, em função do contexto social.
O quadro atual de violências remete a casos emblemáticos de tempos
anteriores. A título de exemplo, em 1979, o mundo chocou-se com as imagens veiculadas por canais de televisão, mostrando o assassinato, a tiros, do
jornalista norte-americano Bill Stewart e de seu intérprete, por um militar da
Guarda Nacional da Nicarágua23. Quando foi executado, o repórter da rede
americana ABC realizava a cobertura dos acontecimentos nas ruas da capital,
Manágua, onde a Frente Sandinista de Libertação Nacional tentava pôr fim à
ditadura de Anastasio Somoza Debayle, o que ocorreu um mês depois.
Em 1996, a jornalista Verônica Guerin24 foi morta com seis tiros em Dublin, capital da Irlanda, por investigar e denunciar a máfia e o tráfico de drogas em seu país. Meses antes, recebeu proposta de suborno, foi ameaçada
e agredida. Não cedeu e fez jus, em dezembro de 1995, ao Prêmio Internacional da Liberdade de Imprensa do Comitê para a Proteção de Jornalistas.
Seis meses depois, foi vítima de homicídio em seu próprio carro, enquanto
aguardava o sinal verde em um cruzamento. A execução não partiu de forças
do Estado, mas este não foi capaz de proteger sua integridade física.
Em 2006, a jornalista Anna Stepanovna Politkoviskaia25 perdeu a vida
ao levar seis tiros de pistola, à queima-roupa, dentro do elevador do prédio
onde morava em Moscou. Ganhadora de três prêmios jornalísticos, era conhecida por denunciar atrocidades do Kremlin contra a Chechênia, criticar
o então governo de Vladimir Putin e defender com seu trabalho os direitos
humanos. Seus executores foram julgados e condenados em junho de 2014,
no entanto, os mandantes jamais foram identificados.
Em janeiro de 2015, em Paris, dois homens invadiram o jornal satírico
Charlie Hebdo, mataram doze pessoas, incluindo a equipe de jornalistas,
Ibid.
UNESCO. Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e o desenvolvimento da mídia,
Brasília, 2016. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244708por.
pdf. Acesso em: fev 2018.
23
MEMÓRIA GLOBO. Revolução Sandinista, 2013. Disponível em: http://memoriaglobo.globo.
com/programas/jornalismo/coberturas/revolucao-sandinista/a-morte-de-bill-stewart.htm.
Acesso em: jan. 2018.
24
Sua história é contada no filme de título homônimo (na versão brasileira, O custo da coragem), de 2003, dirigido por Joel Schumacher e protagonizado por Cate Blanchett.
25
GOLDFARB, Alex; LITVINENKO, Marina. Morte de um dissidente. O envenenamento de Alexander Litvinenko e a volta da KGB. Trad. Pedro Maia Soares; Celso Mauro Paciornick; Berilo
Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
21
22
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e feriram outras cinco. O motivo foram as charges publicadas pelo jornal
francês.
Em 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos colocou o Brasil
no banco dos réus, porque até então o país não tinha identificado e punido os
agentes do Estado que prenderam arbitrariamente, torturaram e mataram,
simulando suicídio, o jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975,
nas dependências de um órgão26 ligado ao Exército Brasileiro, na cidade de
São Paulo.
Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontou o
Estado brasileiro como responsável por violações ao direito à vida, à liberdade e à integridade pessoal do jornalista, além da privação de seus direitos
à liberdade de expressão e de associação política27. Herzog era diretor de
jornalismo na TV Cultura, canal público de televisão, e imprimia um tom crítico ao noticiário sobre os problemas da população. As circunstâncias de sua
morte até hoje não foram totalmente esclarecidas, embora a União tenha
sido responsabilizada pela justiça brasileira em 1978.
Nesse sentido, organizações representativas da categoria, como a Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), alertam que essa espécie de violência contra os profissionais
do jornalismo não pode ser entendida como algo inerente à atividade, mas
como um atentado contra a liberdade de expressão e de imprensa e contra o
direito constitucional de acesso à informação de qualidade28.
Em 2013, a FENAJ registrou 181 casos de violência contra profissionais
da imprensa no Brasil, com duas mortes de jornalistas e quatro de radialistas.
Todas a tiros. Os dois jornalistas eram considerados combativos na apuração
e denúncia de crimes na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Entre os
radialistas, duas mortes foram registradas na Baixada Fluminense, no Rio de
Janeiro, uma no Ceará e a outra em Rondônia. Nesta última, o profissional
estava na própria rádio em que trabalhava.
Em 2014, o número caiu para 129 casos de violência. Três deles resultaram em mortes. Dois, a tiros, em Salvador (BA) e no interior do Estado do Rio
de Janeiro. Um outro, por artefato explosivo, durante a cobertura jornalística
de uma manifestação, no Rio de Janeiro.
26
Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI/
CODI).
27
MELITO, Leandro. Corte Interamericana de Direitos Humanos começa a julgar caso Vladimir
Herzog. Agência Brasil, 24 maio 2017. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/corte-interamericana-de-direitos-humanos-analisa-hoje-morte-de. Acesso em: 11 fev. 2018.
28
FENAJ. Relatório 2014. Violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, Brasília,
2015. Disponível em: http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2016/06/relatorio-fenaj-2014.
pdf. Acesso em: 16 mar. 2018.
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Em 2015, os casos de violência somaram 137. Dois deles foram
assassinatos a tiros, em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais29. Em 2016,
houve uma morte de jornalista, com sete tiros, dentro da própria casa, em
Goiás, e, com cinco tiros, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG)30.
Em 2017, não houve mortes entre jornalistas brasileiros em decorrência do
exercício da profissão31.
Os relatórios da FENAJ expõem outras formas de violência contra jornalistas e a liberdade de expressão. De 2013 a 2017, foram registrados 18
atentados contra profissionais; 68 casos de agressões verbais; 161 agressões
físicas; 212 agressões (físicas e verbais) em manifestações públicas; e 83
ameaças e intimidações32.
Balanço anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta que, em 2017,
no mundo, houve 65 jornalistas mortos, 326 presos, 54 reféns e dois desaparecidos. O levantamento considerou jornalistas profissionais, colaboradores de meios de comunicação e jornalistas cidadãos. A ONG explica que essa
última categoria exerce um papel importante e crescente, na produção de
informação, em países em guerra ou que têm regimes autoritários. Nesses
estados, registra-se uma dificuldade maior para jornalistas profissionais exercerem suas atividades33.
Dos 65 profissionais mortos, 39 foram deliberadamente assassinados,
porque suas atuações contrariaram interesses políticos, econômicos ou criminosos. Os outros 26 morreram no exercício da função, vítimas de um contexto violento. Em 2016, 79 jornalistas foram mortos em consequência do
exercício da profissão.
Conforme a Repórteres Sem Fronteiras34, por seis anos, a Síria detém
o título de país mais perigoso para o exercício da profissão. Em 2017, foram
12 os profissionais de jornalismo mortos no país, mas em 2015, foram 65.
Em segundo lugar, aparece o México, em função da existência dos cartéis de
drogas, com 11 mortes registradas em 2017. No Afeganistão, 16 jornalistas
FENAJ. Relatório 2015. Violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. Brasília, jan. 2016. Disponível em: http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2016/01/relatorio-fenaj-2015.pdf. Acesso em: mar. 2018.
30
FENAJ. Relatório 2016. Violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. Brasília, jan. 2017. Disponível em: http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2016/06/relatorio_fenaj_2016.pdf. Acesso em: mar. 2018.
31 FENAJ. Relatório 2017. Violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. Disponível em: http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2018/01/relatorio_fenaj_2017.pdf. Acesso
em: mar. 2018.
32
Somatória dos dados apresentados nos relatórios anuais da FENAJ.
33 REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Balanço dos jornalistas mortos, presos, reféns e desaparecidos no mundo em 2017, 2016. Disponível em: https://rsf.org/pt/balanco-dos-jornalistas-mortos-presos-refens-e-desaparecidos-no-mundo-em-2017. Acesso em: 14 mar. 2018.
34
Ibid.
29
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foram mortos em 2015, 26, em 2016, e nove, em 2017. No Iraque, em 2015,
foram 49; 2016, 58; e em 2017, oito. Nas Filipinas, o recorde ocorreu em 2013,
quando perderam a vida 147 jornalistas, em 2014, 65, e em 2017, quatro.
Já o Brasil ocupa a 102ª colocação em outro quadro de avaliação. Tratase do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa de 201835, da Repórteres
Sem Fronteiras, que avalia 180 países em relação “ao seu desempenho em
matéria de pluralismo, independência das mídias, respeito à segurança e à
liberdade dos jornalistas”. Nessa classificação, a Coreia do Norte36 ocupa o último lugar, porque controla todo o tipo de informação a ser veiculada no país
e prende em campos de concentração qualquer popular que for apanhado
ouvindo rádio estrangeira.
A ONG classifica o Brasil como um dos países mais violentos da América
Latina para a prática do jornalismo. Além disso, afirma que o desrespeito ao
direito da liberdade de expressão e à integridade dos jornalistas é cada vez
menos exclusividade de regimes autoritários e ditatoriais. Nas democracias,
esse direito enfrenta fragilidades cada vez maiores37. A ONG lembra também
que a Justiça desafiou nos últimos anos o direito ao sigilo da fonte, previsto
na CF/88 em seu art. 5º, inciso XIV, nestes termos:
Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos\ estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional

Em 2015, por exemplo, um jornalista e um jornal ficaram sob ameaça
de ter o sigilo de suas fontes quebrado por ordem judicial de primeira instância. A quebra só não se concretizou nos dois casos, porque o Supremo
Tribunal Federal (STF) impediu. Em um, o Ministro Celso de Mello ratificou
sua posição contrária à violação do sigilo da fonte jornalística, citando trecho
de despacho de sua autoria, prolatado em 8 de abril de 1996, na decisão monocrática do Inquérito 870/ Rio de Janeiro:
Em suma: a proteção constitucional que confere ao
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Ranking mundial da liberdade de imprensa de 2018. s/d.
Disponível em: https://rsf.org/pt/classificacao_dados. Acesso em: mar. 2018.
36
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Coreia do Norte. O último país do ranking. s/d. Disponível
em: https://rsf.org/pt/coreia-do-norte. Acesso em: mar. 2018.
37
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Análise: jornalismo fragilizado pela erosão da democracia.
s/d. Disponível em: https://rsf.org/pt/o-jornalismo-fragilizado-pela-erosao-da-democracia.
Acesso em: 26 maio 2018.
35

279

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

jornalista o direito de não proceder à “disclosure” da
fonte de informação ou de não revelar a pessoa de seu
informante desautoriza qualquer medida tendente a
pressionar ou a constranger o profissional da Imprensa a
indicar a origem das informações a que teve acesso, eis
que não custa insistir: os jornalistas, em tema de sigilo da
fonte, não se expõem ao poder de indagação do Estado
ou de seus agentes e não podem sofrer, por isso mesmo,
em função do exercício dessa legítima prerrogativa
constitucional, a imposição de qualquer sanção penal,
civil ou administrativa. Estas considerações que são feitas
em função da natureza das diligências investigatórias
solicitadas pelo Ministério Público Federal no presente
inquérito têm a única finalidade de indicar, de maneira
bastante precisa, as áreas que se acham pró-excluídas
do âmbito da investigação penal, seja por efeito de
determinação legal (Lei nº 5.250/67, art. 71), seja como
consequência de expressa imposição constitucional (CF,
art. 5º, XIV)38.

3. Ações Protetivas da Organização das Nações Unidas e da
Organização dos Estados Americanos
Em 2 de novembro de 2017, Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornais, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres,
lembrou os jornalistas assassinados no mundo, defendendo justiça em memória de todos. Também ressaltou que as informações que tentam silenciar,
quando se matam jornalistas, são justamente aquelas que o público deve
conhecer.
Com base nos dados que apontam o alto índice de impunidade nos
casos que envolvem violência contra jornalistas, principalmente mortes, a ONU elaborou o Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança de Jornalistas e a Questão da Impunidade. A intenção é criar
um ambiente de liberdade e segurança para todos os profissionais que
atuam na mídia e estejam, ou não, enfrentando situações de conflito.
A forma de executar tal plano, segundo a ONU, é fortalecer “a paz, a democracia e o desenvolvimento em todo o mundo”39. Entre outras ações, o plano
prevê ajuda a governos para que elaborem:

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 870, Relator: Ministro Celso de Mello, Rio de
Janeiro, 8 abr. 1996. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000053277&base=baseMonocraticas. Acesso em: 19 mar. 2018.
39
ONU. Plano de Ação da ONU para a Segurança de Jornalistas e a Questão da Impunidade. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/04/plano-de-acao-seguranc3a7a-dos-jornalistas-onu.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.
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[...] leis sobre segurança e liberdade de expressão,
sensibilização pública, treinamento de segurança e
segurança eletrônica, prestação de atendimento médico,
mecanismos de respostas de emergência, zonas de
conflito, descriminalização da difamação e remuneração
de jornalistas40.

Por intermédio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), a Organização dos Estados Americanos (OEA) instituiu uma bolsa para
jornalistas com duração de dez meses, em Washington DC (Estados Unidos),
intitulada “Liberdade de Expressão Orlando Sierra”. O objetivo é propiciar
que jovens jornalistas e advogados dos estados-membros da OEA conheçam
e apliquem mecanismos de proteção do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos na área de direito à liberdade de expressão41.
O patrono da bolsa, jornalista Orlando Sierra Hernández, foi baleado em
frente ao jornal La Patria, onde trabalhava, na Colômbia, em 2002, e morreu
dois dias depois. Ele criticava violações de direitos humanos, e os autores de
sua morte só foram julgados e condenados, por esforço de colegas da imprensa. Horas antes de ser alvejado, fez o seguinte pronunciamento:
A tentativa de silenciar os meios de comunicação é um
ato duplamente terrorista, porque significa infundir, pelo
medo, o silêncio. Já estamos enfrentando uma guerra de
armas; por que também temos que suportar uma batalha de silêncios?42

Em 2017, no México, a Assembleia Geral da OEA adotou resolução que
estabelece mais proteção e valorização do trabalho dos jornalistas, como
parte da ação de promover e proteger os direitos humanos, fortalecer a democracia e garantir a veiculação de informações de interesse público. Por
meio dela, os Estados-Membros da Organização são incentivados a:
1. condenar assassinatos de jornalistas e adotar medidas especiais de
prevenção e de proteção para a profissão;
2. combater a impunidade dos criminosos por meio de tribunais especiais independentes, adotar métodos de investigação e de julgamento
específicos;
3. dar formação continuada a servidores da justiça sobre liberdade de
expressão e segurança dos jornalistas;
4. reafirmar publicamente que cada jornalista tem direito de receber,
Ibid.
Informações disponíveis em: http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/empregos_bolsas/bolsas.asp. Acesso em: mar 2018.
42
Informações disponíveis em: http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/empregos_bolsas/
osierra.asp. Acesso em: mar. 2018.
40
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procurar e transmitir informações sem discriminação;
5. estimular e reforçar a colaboração dos estados-membros com a
CIDH, com relação ao tema da luta contra a impunidade dos crimes
contra jornalistas43.

Conclusão
A liberdade de expressão, aliada à liberdade de imprensa, é um direito
humano imprescindível para a consolidação de uma democracia e da garantia de informação entre os povos. Desde os primórdios, porém, a veiculação
de notícias críticas e o fortalecimento dessa liberdade incomodam os poderes político e econômico e os estados totalitários, quando contrariados em
seus interesses.
Seus alvos costumeiros são profissionais de imprensa, escritores e militantes de direitos humanos. As formas de agir variam: censura, intimidações,
perseguições, agressões físicas e verbais, sequestros, prisões indevidas e assassinatos.
Entidades representativas de jornalistas alertam que a violência sofrida
pelos profissionais da imprensa, no exercício de suas atividades, não deve ser
admitida como um risco inerente ao ofício. Em outros tempos, a insegurança
estava relacionada a períodos de guerra e a áreas de conflito. Atualmente, as
mortes de jornalistas têm se tornado rotineiras e simbolizam a intransigência
que cresce cada vez mais no mundo.
Organizações como a ONU, a UNESCO, a OEA, a ONG Repórteres Sem
Fronteiras, a FIJ e a FENAJ, entre outras, mapeiam os tipos de violência perpetrados contra jornalistas e a liberdade de expressão, elaboram rankings e
propõem metas a serem atingidas, de modo que os governos garantam a segurança dos profissionais que levam a notícia a todo canto do mundo, fazem
denúncias e emitem opiniões sobre fatos.
Os agressores tanto são países onde vigora o totalitarismo, como a Coreia do Norte, quanto os que vivem em plena democracia, como os Estados
Unidos. A ONG Repórteres Sem Fronteiras, no Relatório Anual de 2018, chama a atenção para os ataques recorrentes à liberdade de expressão e de
imprensa nesse último grupo. Isto porque, a seu ver, trata-se de um indício
de que a democracia também está fragilizada no mundo atual. “De tanto
restringir a liberdade fundamental de informar, sob pretexto de proteger
seus cidadãos, as democracias correm o risco de perder suas almas», alerta
seu secretário geral, Christophe Deloire44.
OEA ADOTA RESOLUÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DE JORNALISTAS. Repórteres Sem Fronteiras,
28 jun. 2017. Disponível em: https://rsf.org/pt/noticia/oea-adota-resolucao-sobre-protecao-dos-jornalistas. Acesso em: mar. 2018.
44
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Classificação mundial das liberdades de imprensa 2017.
43
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A maior arma que um jornalista tem para combater essas violações é a palavra. Se uma voz for silenciada, uma outra deve se erguer
para denunciar e exigir punição. Esse processo ajuda a vencer a censura e a violência contra a democracia, contra o direito da liberdade de expressão, inscrito na DUDH e em constituições e tratados de diversos países. Dessa forma, os verbos que sempre devem ser conjugados são:
informar, formar, orientar, vigiar, combater, denunciar, investigar e punir.
Quanto aos Estados-membros da ONU, signatários da DUDH, estes têm o
compromisso de fazer valer os 30 artigos em vigor há 70 anos. Em relação aos
aspectos aqui evidenciados, precisam honrar o estabelecido no art. 19, para
que os ideais construídos após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) nunca
arrefeçam e o mundo jamais volte a testemunhar retrocessos e horrores.
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A PROTEÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
NA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS E O
DISCURSO DE ÓDIO: O CASO DA INTERNET
Amélia do Carmo Sampaio Rossi1
Danielle Anne Pamplona2

Introdução
O presente capítulo homenageia a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH), no ano em que completa 70 anos, a partir da avaliação de
sua relevância para a promoção de um direito específico, o da liberdade de
expressão.
A liberdade de expressão nasce como um direito de oposição ao governo, garantindo às pessoas a liberdade de manifestação, ainda quando ou
especialmente quando sua intenção fosse discutir as ações do governo, para
criticá-las ou não. A preocupação com o respeito a esse direito é muito anterior à elaboração da DUDH, todavia, sendo este o primeiro texto a indicar
o rol de direitos merecedores de respeito pelos Estados no pós-Guerra, cabe
agora, 70 anos depois, perquirir acerca de seus efeitos.
O presente texto procura demonstrar que a despeito do original sentido declaratório do texto analisado, é possível retirar consequências de sua
dicção, especialmente no que concerne seu art. 19, que expressa a liberdade
de expressão. Para tanto, esclarece o que é, hoje, a liberdade de expressão
e enfrenta o que representa, possivelmente, uma das maiores disputas em
torno de sua restrição, que é o discurso de ódio. Com a avaliação da extensão
do direito e de sua restrição, a partir do comando da DUDH, o texto prepara
o caminho para concluir que a dicção da DUDH tem relevância histórica e é
importante, mesmo diante das limitações que foram estabelecidas ao direito
de liberdade de expressão no decorrer do tempo.

1. A DUDH: o consenso no dissenso
Neste ano está sendo celebrado o aniversário de 70 anos da DUDH. Foi
Eleonor Roosevelt uma das responsáveis pela elaboração dos textos e quem,
Professora Titular do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
2
Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos do PPGD/PUCPR.
Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
1

285

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

incansavelmente, advogou a possibilidade de necessidade de que os Estados
aceitassem sua dicção, fazendo uma promessa simbólica de que aqueles direitos seriam protegidos em seus territórios.
O caminho não foi facilitado pelo conflito não militar a que foi lançado
o mundo no pós-guerra. A guerra fria, imposta pelas duas grandes potências
do pós-Guerra, foi também resultado da tensão entre duas visões de mundo
muito diferentes. A disputa se dava, no mundo das leis internacionais que
procuravam um caminho para proteger direitos humanos, no plano do conjunto de direitos que mereciam proteção. A divisão do globo foi expressada,
na seara de proteção de direitos, pela divisão entre os direitos civis e políticos, de um lado, e os econômicos, sociais e culturais, de outro.
Conscientes de que a dicção do texto que ajudavam a elaborar seria
essencial para arregimentar Estados alinhados com uma ou outra potência, a
primeira escolha foi pelo grau de vinculação do texto. Assim, nasce uma declaração e não uma convenção. Nasce um texto com diferentes promessas do
que o mundo deveria se tornar, e não um tratado que impusesse regras vinculantes aos Estados signatários. Nasce a DUDH. Grandiosa na sua pretensão
de reunir Estados com características organizacionais, religiosas e culturais
tão diferentes, teve sucesso ao se aplicar, ainda que como soft law, a países
com características bastante distintas. Ao afirmar que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito sentencia que todos são
iguais, possuidores de direitos inatos e universais3. Representa o sucesso de
Eleanor Roosevelt em elaborar um texto que permitisse, em meio à todas as
dificuldades ideológicas do pós-Guerra, trazer algum consenso entre países
com interesses distantes.
Ao contrário do que se poderia afirmar, a ausência do caráter vinculante
do texto não lhe diminuiu a relevância em momento algum de sua trajetória.
É justamente o caso oposto: a DUDH revela sua importância de diferentes
maneiras. Desde o início, o texto foi utilizado como baliza para a atuação
dos Estados em relação aos seus nacionais. Desde sempre, serviu como um
ponto de partida para aqueles que lutaram para fazer com que os governos
respeitassem os direitos humanos.
A relevância do texto também se expressa pelos tantos tratados e convenções que vieram na sua esteira, dispondo especificamente acerca dos direitos que ela já mencionava. Na medida em que os Estados, reunidos na
Organização das Nações Unidas (ONU), encontravam espaço para avançar na
proteção de um dos direitos ali declarados, discutia-se uma convenção específica.
Para além disso tudo, o tempo e as inúmeras remissões feitas à DUDH para
fundamentar a necessidade de respeito aos direitos humanos transformaram

3
Cf. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 20 e ss.
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sua própria natureza. A DUDH, de mero instrumento sem força vinculante,
passa a ser considerada ius cogens. Afinal, seu texto passa a ser incorporado
em diferentes constituições e é utilizado em diferentes resoluções da própria
ONU. Para Comparato, os direitos expressos na DUDH correspondem aos
costumes e aos princípios jurídicos internacionais e, por isso, a ela deve ser
concedido o caráter imperativo4. É esse documento, elaborado há 70 anos
e cuja importância foi ressignificada no tempo, que ditará a relevância da
liberdade de expressão para o mundo pós-Segunda Guerra.

2. A Liberdade de Expressão
A liberdade de expressão é um direito forjado diante de governos autoritários que, essencialmente, não permitiam que os indivíduos se manifestassem sobre suas ações. A primeira arma que os indivíduos têm em face de
qualquer governo é a possibilidade de se expressar a respeito dele. Como o
ato de expressão – a menos que feito em tal modo particular que ninguém
dele tome conhecimento – tem o potencial de atingir alguém, é com a troca
que passa a ser estabelecida que os indivíduos conhecem opiniões e se reconhecem em suas convergências e divergências. É exatamente isso o que os
governos autoritários procuram evitar. As trocas de informações e opiniões
que possam comprometer a continuidade do próprio governo. O encontro de
opiniões convergentes na desaprovação do governo.
Conscientes de que a possibilidade de manifestação em relação aos atos
do governo era essencial para o desenvolvimento da sociedade, nasce o pleito pelo direito da liberdade de se expressar, como um direito dos indivíduos
em face do Estado, forjado para limitar a atuação estatal.
Esse direito, em sua gênese, se opunha à impossibilidade de qualquer
crítica ser dirigida ao trono inglês que, por sua vez não tolerava a menção à
liberdade de expressão por representar uma ameaça de enfraquecimento da
Coroa. É no século XVI que o Presidente da Casa dos Comuns solicita à Coroa
o exercício do privilégio da liberdade de expressão. O privilégio foi concedido
a todos os membros do Parlamento pela Rainha Elizabeth, em 1593, com as
seguintes palavras: ‘Privilege of Speech is granted, but you must know what
privilegie you have; not to speak everyone what he listeth or what cometh in
his brain to utter that; but your privilegie is Aye or No.’ (SALHANY, 1986, p.35).
Em 1689, a Bill of Rights garante a liberdade de expressão parlamentar. Aos
poucos, o direito é estendido a todos os cidadãos, que teriam garantido o seu
direito de livremente falar de seus governantes5.
Ibid., p. 227.
PAMPLONA, Danielle. Discurso de ódio: a extensão de proteção à liberdade de expressão em
sistemas de defesa de Direitos Humanos e no Brasil. Revista Jurídica da Presidência, v. 19, n.
117, p. 190 – 216, fev./maio 2017. p. 193.
4
5
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Ainda que tenha esse nascimento tímido, o total potencial do direito à
liberdade de expressão está albergado pela DUDH e deve-se reconhecer a
relevância de ter sido alçado a direito humano carente da proteção estatal.
Com o tempo, no entanto, de direito que nasce para garantir a possibilidade de os indivíduos criticarem os atos de governo acaba, aos poucos, protegendo a possibilidade de os indivíduos se manifestarem acerca de quaisquer
assuntos, mesmo os que sejam incômodos ou que pareçam extremamente
rudes para alguns. A própria DUDH não faz qualquer ressalva ao exercício
deste direito, mas não exclui a possibilidade de sua existência. Por isso, o
reconhecimento de que não há proteção absoluta de direitos possibilitou a
imposição de algumas restrições ao gozo do direito à liberdade de expressão.
Assim, documentos internacionais posteriores trataram de limitar o exercício
da liberdade de expressão, sempre perseguindo o equilíbrio na fruição de diferentes direitos. Nesse sentido, um claro limite imposto pelos instrumentos
internacionais encontra-se no estabelecimento de vedação de expressão que
constitua discurso de ódio. Ele não é tolerado pelo Direito Internacional.

2.1 A Restrição à Liberdade de Expressão
O sistema global de proteção aos direitos humanos criou documentos
internacionais vinculantes que tratam de diferentes temas, às vezes bastante
específicos. Para demonstrar, no entanto, a existência de limitações à liberdade de expressão, toma-se o exemplo do Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos (PIDCP). Elaborado para indicar quais são os direitos merecedores
de proteção do Estado, o Pacto traz previsão específica em relação à liberdade de expressão. Agora, não mais para somente declarar a existência do
direito, mas sim também para estabelecer limites ao seu gozo. Nesse sentido
é que seu art. 19 prevê que
1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão;
esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e
difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística,
ou por qualquer outro meio de sua escolha.

Ou seja, está aí estabelecida a clara proteção à liberdade de expressão.
No entanto, o parágrafo 3o do mesmo art. 19 estabelece que
O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas
restrições, que devem, entretanto, ser expressamente
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previstas em lei e que se façam necessárias para:
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das
demais pessoas;
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a
moral públicas.

Essa é, claramente, uma restrição. Por essa dicção, conclui-se que o abuso será punido pela lei desde que estejam presentes os itens das letras ‘a’ e
‘b’. Mas há uma segunda restrição, prevista no art. 20, que dispõe que
1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor
da guerra.
2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à
discriminação, à hostilidade ou a violência.

Há uma diferença substancial entre as duas possibilidades de restrição.
A prevista no art. 19 aplicar-se-á às manifestações que não cheguem a configurar as manifestações previstas no art. 20. Por serem manifestações mais
graves, a lei poderá proibi-las. A avaliação genérica e teórica do significado
destes artigos já foi feita à extensão pelos Relatores Especiais para o tema
tanto da Organização dos Estados Americanos (OEA) quanto do Conselho da
Europa ou da ONU. A questão, no entanto, a respeito da aplicação de um ou
outro artigo se dará, sempre, na análise do caso concreto. E ao afirmar que é
a análise do caso concreto que resolverá o conteúdo dos artigos do PIDCP ou
mesmo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, atente-se para o
fato de que não é a análise dos fatos diante da lei – o que é feito, essencialmente, pelas instituições de justiça domésticas. No âmbito do sistema internacional de proteção de direitos humanos, a análise será da compatibilidade da lei doméstica com o quanto disposto nos artigos do Pacto para então
ocorrer a avaliação da compatibilidade de aplicação da lei doméstica no caso
concreto. O Relator Especial para Liberdade de Expressão da OEA lembra que
há diferenças entre três tipos de expressão: a que constitui uma ofensa do
ponto de vista do Direito Internacional e pode ser criminalmente combatida;
a expressão que não está sujeita à punição criminal, mas pode dar ensejo
a uma restrição e a uma ação civil; e a expressão que não justifica sanções
penais ou civis, mas ainda gera preocupações em termos de tolerância, civilidade e respeito por outros6. Nesse sentido, são proibidas a produção, distribuição, disseminação, importação, exportação, oferecimento e venda de
pornografia infantil, de acordo com o Protocolo Facultativo à Convenção dos
UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Promotion and protection of the right to freedom
of opinion and expression: note by the Secretary-General, A/66/290, 10 ago. 2011. Disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf. Acesso em: 29 mai.
2018. par.11.
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Direitos da Criança7; a incitação pública e direta ao cometimento de genocídio, de acordo com o art. 3o. da Convenção para Prevenção e Punição do
Crime de Genocídio.
Outra proibição, tema do presente texto, recai sobre a defesa de ódio
nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência, ou seja, o chamado discurso de ódio.
Para a DUDH, forjada em um momento em que a preocupação era estabelecer direitos frente ao Estado, bastou estabelecer o direito e a proteção
exigida do Estado. Veja-se o que estabelece seu art. 19:
Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.

Ainda que o texto da DUDH não tenha estabelecido as restrições possíveis ao direito da liberdade de expressão, esse não era mesmo seu papel.
A DUDH nasce para indicar os direitos que poderiam ser perseguidos por
toda a humanidade; ela nasce para indicar, aos governantes, que a perseguição do poder e os instrumentos utilizados para sua manutenção estavam – a
partir de então – limitados pela necessidade de respeito a um rol mínimo de
direitos. Assim, toda a regulamentação internacional, por meio de tratados
e convenções de direitos humanos, deve sua existência à semente plantada
pela DUDH.

2.2 A Internet Como Meio de Propagação do Ódio e os Tratados
de Direitos Humanos
O espaço comunicativo virtual, intensificado por meio das redes sociais
(Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.), vem dando veículo à externalização do
ódio, sob várias maneiras. A violência simbólica transparece nas múltiplas
possibilidades de interação geradas pelo ciberespaço sem qualquer melindre
ou constrangimento, dando voz e escape a um discurso de discriminação, eivado de preconceitos e da vontade intrínseca da eliminação do considerado
sujeito inferior.
A internet é um meio essencial de propagação de informação, de busca
de conhecimento e de muito mais, como já estabeleceu a Assembleia Geral
da ONU: “[l]ike no other communications medium before it, the Internet
allows individuals to communicate instantaneously and inexpensively, and it
has had a dramatic impact on the way information and ideas are shared and
Art. 3 (1) do Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da Criança. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5007.htm. Acesso em: 07 dez.
2017.
7
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accessed, and on journalism itself”8.
Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que a internet pode ser utilizada
como instrumento para monitorar, identificar, localizar e fazer de indivíduos
alvos para disseminar informações críticas9.
O direito à liberdade de expressão é expressado no sentido de que compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de
toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito,
ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua
escolha.
Para os organismos internacionais, não há qualquer distinção imposta
pelo meio em que essa comunicação é feita. Assim, o Conselho de Direitos
Humanos da ONU10 já estabeleceu que esta dicção aplica-se integralmente às
comunicações, ideias e informações distribuídas na internet. A importância da
internet para o desenvolvimento de outros direitos humanos é reconhecida
pela Assembleia Geral da OEA, quando afirma que as tecnologias de
informação e comunicação são essenciais para o desenvolvimento político,
econômico, social e cultural, assim como representam fatores essenciais para
a redução de pobreza, para criação de novos postos de trabalho, de proteção
ambiental, e para a prevenção e diminuição de desastres naturais11. O direito
à liberdade de expressão tem a exata mesma proteção independentemente
de meio de seu exercício, em outras palavras, o conteúdo do direito é o mesmo em ambiente virtual ou não. Da mesma forma, também quando exercido
no meio virtual, está sujeito a limitações, eis que continua sendo um direito
humano, mas não absoluto.
As restrições passíveis de aplicação ao direito de liberdade de expressão
devem sofrer alguns ajustes para estar adaptadas ao meio virtual. O teste
amplamente aceito para admissão de uma restrição, o chamado teste
tripartite, é mantido para as atividades online. Sua aplicação demanda que a
restrição imposta ao direito à liberdade de expressão seja prevista em lei, de
forma pública e de modo preciso o suficiente para que os indivíduos consigam
adaptar suas condutas. Em segundo lugar, a restrição imposta precisa estar
Tradução livre: “Como nenhum outro meio de comunicação antes, a Internet permite que os
indivíduos se comuniquem instantaneamente e de forma barata, e tem um impacto dramático
no modo em ideias e informações são partilhadas e acessadas, e no jornalismo em si mesmo”.
(UNITED NATIONS. General Assembly. Promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression: note by the Secretary-General. Op. cit.).
9
Ibid.
10
UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. HUMAN RIGHTS COUNCIL. The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 18 jun. 2016. Disponível em: http://www.
refworld.org/docid/57e916464.html. Acesso em: 01 maio 2017.
11
OAS. Use of Telecommunications/Information and Communication Technologies to Build an
Inclusive Information Society, 04 jun. 2012. Disponível em http://www.oas.org/en/sla/docs/
ag05796e04.pdf. Acesso em: 02 maio 2017. p. 25.
8
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fundamentada no dever de respeito à reputação de terceiros ou na proteção
à segurança nacional ou à ordem pública, ou da saúde ou moral públicas. Por
fim, em terceiro lugar, deve ser demonstrado que a restrição é necessária
e proporcional, ou é o meio menos restritivo para atingir um dos objetivos
listados no segundo critério. Assim, não restam dúvidas de que a liberdade
de expressão pode sofrer restrições.
E é o discurso de ódio que salta aos olhos quando são analisados os malefícios da internet. Por ser o meio especial que é de disseminação de conhecimento, por permitir a rápida troca de informações e de modo tão amplo, a
aplicação das restrições ao discurso de ódio na internet tem sido objeto de
debate. Mas as regulamentações que são desenvolvidas para outros meios
de comunicação como a telefonia, não podem, simplesmente, ser transferidas para o ambiente virtual12, “[i]n other words, the special characteristics
that have made the Internet a perfect medium for growing the democratic,
open, plural and expansive exercise of freedom of expression should be taken
into account when establishing any measure that could impact upon it”13.
É preciso ter em mente, ao regular a internet, que a proporcionalidade
entre o meio utilizado e o fim almejado deve ser ponderada. A avaliação
desta proporcionalidade da restrição à liberdade de expressão na internet
deve ser feita levando-se em consideração o impacto que esta restrição
pode ter na capacidade da internet de garantir e promover a liberdade de
expressão em face dos benefícios que a restrição pode fornecer ao proteger
os interesses de outros14. Nesse sentido:
Substantive restrictions set forth in administrative orders or broad or ambiguous regulations that create uncertainty with regard to the scope of the right protected
and whose interpretation could lead to arbitrary rulings
that could arbitrarily compromise the right to freedom
of expression would be incompatible with the American
Convention. The latter regulations, for example, could
have a particular chilling effect on individual users who
participate in public debate without support of any kind
other than the force of their arguments15.
UNITED NATIONS. Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, 01 jul. 2011.
Disponível em: https://www.osce.org/fom/78309?download=true. Acesso em: 20 fev. 2018.
Para. 1 (c)
13
Tradução livre: “Em outras palavras, as características especiais que fazem da internet o
meio perfeito para fomentar o exercício democrático, aberto, plural e expansivo da liberdade
de expressão, devem ser levadas em consideração ao serem estabelecidas medidas que a
impactem”. (OEA. Relatório anual, Relatora Especial para liberdade de expressão, capítulo IV,
para.12).
14
UNITED NATIONS. Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet. Op. cit., para.
1 (b).
15
HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protec12
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É claro que essas ponderações se aplicam muito mais às dificuldades
que governos possam impor aos seus cidadãos do que às afrontas que os
cidadãos possam fazer uns aos outros. É o caso de governos que invocando a
necessidade de manutenção da ordem pública, impõem restrições aos indivíduos voltadas aos seus direitos de distribuir informações na internet. Para
isso, será necessário que reste demonstrada a existência de motivos reais e
objetivamente verificáveis que demonstrem, no mínimo, uma ameaça certa
e crível de um potencial distúrbio sério nas condições de operação das instituições democráticas. Assim, para impor responsabilidade pelo exercício do
direito fundamental de liberdade de expressão na internet, não é suficiente
conjecturar sobre eventuais violações da ordem ou sobre circunstâncias hipotéticas derivadas de interpretações que as autoridades têm de fatos que
não estão claramente definidos – por exemplo, um risco claro e objetivo de
distúrbios sérios (violência anárquica).
É da essência da elaboração da DUDH a impossibilidade de que os governos estabeleçam restrições ao direito de liberdade de expressão dos indivíduos. Este gérmen de proteção refletia a preocupação com as diferentes
possibilidades em que o Estado poderia tentar se escusar da proteção. Nos
dias atuais, há uma releitura dos deveres de proteção do Estado para que
sejam a ele impostos, também quando se trata de exercício do direito na internet. Nesse sentido, o Relator da Organização dos Estados Americanos para
a liberdade de expressão, já mencionava que
[I]invoking public order so as to place restrictions on an
individual (subsequent liability) based on the person’s
exercise of the right to distribute information over the Internet requires proving the existence of real and objectively verifiable causes that present at the very least a sure
and credible threat of a potentially serious disturbance
of the basic conditions for the operation of democratic
institutions. In this sense, in order to impose subsequent
liability for the exercise of the fundamental right to freedom of expression on the Internet – or in any other area
– it is not sufficient to invoke mere conjecture of eventual violations of order, nor hypothetical circumstances
derived from interpretations of the authorities regarding
facts that are not clearly defined – for example, a clear and objective risk of grave disturbances (“anarchic
violence”) pursuant to the terms of Article 13(5) of the
Convention16.
tion of the right to freedom of opinion and expression, 17 abr. 2013. Disponível em: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/133/03/PDF/G1313303.pdf?OpenElement.
Acesso em: 20 fev. 2018.
16
Tradução livre: “[...] invocar a ordem pública para impor restrições em um indivíduo baseada
293

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Mas então, se o problema é como enfrentar o discurso de ódio na internet, se está estabelecido que o direito à liberdade de expressão é o mesmo
na e fora da internet, se também está estabelecido que continua não sendo
um direito absoluto, mas sim está sujeito às mesmas restrições, resta claro
que: o direito à liberdade de expressão tem ampla proteção na internet ou
fora dela; há que se aplicar restrições aos abusos que possam ser cometidos, fora ou na internet; a aplicação das restrições deverá levar em conta as
especificidades da internet enquanto canal essencial para a democracia; o
discurso de ódio está proibido pelos instrumentos internacionais, conforme
o art. 20 do mesmo PIDCP, visto acima.
Então, o discurso de ódio é proibido dentro e fora do ambiente virtual.
A grande discussão será a configuração do discurso de ódio. Para o Relator
da ONU para Liberdade de Expressão, há dois elementos chaves para a configuração do discurso de ódio. O primeiro é a defesa do ódio e o segundo é a
configuração da incitação a um dos três resultados previstos no Pacto. Assim,
a defesa do ódio nacional, racial ou religioso será indicativo da existência de
discurso de ódio para o Pacto. Será discurso de ódio se também constituir
incitação à discriminação, hostilidade ou violência, ou, em outras palavras,
quando o indivíduo almeje produzir reações de parte de sua audiência e
quando haja uma ligação muito próxima entre a expressão e o risco de que
ela resulte em discriminação, hostilidade ou violência. Por isso, para o Relator, a avaliação do contexto é essencial para determinar se uma expressão
constitui ou não incitação.
There are two key elements of the type of expression
that is prohibited under article 20, paragraph 2, of the
International Covenant: first, only advocacy of hatred is
covered, and second, it must constitute incitement to
one of the three listed results. Thus, advocacy of national, racial or religious hatred is not a breach of article 20,
paragraph 2, of the Covenant on its own. Such advocacy
becomes an offence only when it also constitutes incitement to discrimination, hostility or violence; in other
words, when the speaker seeks to provoke reactions on
the part of the audience and there is a very close link
no exercício pessoal do direito de distribuir informação na internet requer que seja demonstrado a existência de causas reais e objetivamente verificáveis que apresentem, no mínimo,
uma ameaça certa e crível de um distúrbio potencialmente sério das condições básicas de
operação das instituições democráticas. Neste sentido, para impor consequente responsabilidade pelo exercício do direito fundamental à liberdade de expressão na internet – ou em outra
área qualquer – não é suficiente invocar mera conjectura de eventual violação da ordem, nem
circunstâncias hipotéticas derivadas de interpretações de autoridades sobre fatos que não
estão claramente definidos – por exemplo, um risco claro e objetivo de grave perturbação
[...]”. (OEA. Op. cit.).
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between the expression and the resulting risk of discrimination, hostility or violence. In this regard, context is
central to the determination of whether or not a given
expression constitutes incitement.

Perceba-se, portanto, que a liberdade de expressão continua tendo proteção no ambiente internacional, no entanto, ela não pode chegar a constituir a incitação mencionada. Assim, a expressão de ideias, ainda que discriminatórias, não está vedada pelos dispositivos internacionais na interpretação
dada na atualidade. Uma explicação para tal interpretação é que os tratados
internacionais de direitos humanos não dispõem para as situações concretas dentro de cada Estado, mas sim dispõem para confrontar as legislações
internas. Assim, o que se pretende é que a atuação do Estado esteja em conformidade com os dispositivos protetivos aos direitos humanos. Por isso, a
preocupação é que o Estado somente formule restrições que deixem claro
seu objetivo de proteger os indivíduos contra hostilidade, discriminação ou
violência, e não proteger crenças, religiões ou instituições, impedindo que
sejam objeto de crítica. Nas palavras do relator:
The right to freedom of expression implies that it should
be possible to scrutinize, openly debate and criticize,
even harshly and unreasonably, ideas, opinions, belief
systems and institutions, including religious ones, as
long as this does not advocate hatred that incites hostility, discrimination or violence against an individual or a
group of individuals17.

A liberdade de expressão merece proteção também no ambiente virtual, mas as restrições que lhe são aplicadas acompanham o direito, independentemente do local onde ocorram. Assim, o discurso de ódio também
é proibido no mundo virtual devendo os Estados estabelecer legislações e
políticas públicas que enfrentem a sua ocorrência.

Conclusão
A intenção primeira da DUDH não era regulamentar direitos, mas sim
servir como um parâmetro mínimo de proteção para os indivíduos e, especialmente, de limitação dos atos dos Estados. De um lado, a preocupação
não era outra senão a relação entre Estados e indivíduos, de outro, a dicção
menos específica da DUDH está por trás de grande adesão que obteve.
Tradução livre: “O direito de liberdade de expressão implica que deve ser possível auditar,
debater abertamente e criticar, mesmo pesada e irrazoavelmente, ideias, opiniões, crenças
e instituições, incluindo as religiosas, enquanto isso não implique defesa de ódio que incite
hostilidade, discriminação e violência contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos”. (UNITED NATIONS. Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet. Op. cit., para. 30).

17
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Assim, a DUDH foi precisa ao fazer a proteção da liberdade de expressão
e bastante eficiente ao permitir que outros instrumentos estabelecessem as
restrições possíveis de ser a ela impostas.
A relevância da DUDH se apresenta em diferentes olhares. Em primeiro lugar, ela representou o gérmen para uma ampla discussão sobre liberdade de expressão, sem restringir as possibilidades de regulamentação que
efetivamente ocorreram nos anos seguintes. Em segundo lugar, ao inserir a
liberdade de expressão entre outros direitos, coloca-o em perspectiva, no
sentido de que não permite que a liberdade de expressão seja utilizada para
a violação de outros direitos humanos.
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Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) visou um consenso possível entre os Estados ao final da Segunda Guerra Mundial, de modo a
comprometerem-se pública e reciprocamente com a afirmação da dignidade
humana. A despeito de seu principal foco estar na proteção dos direitos civis
e políticos, o art. 25 da DUDH garante a toda pessoa um padrão de vida adequado que lhe assegure e à sua família a saúde e o bem-estar, passando, em
seguida, a especificar alguns direitos e temas de relevo3.
A criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), sob os auspícios da
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, foi seguida pela assinatura
da DUDH. Essa coincidência de datas demonstra que a proteção do direito
à saúde tem seus instrumentos e sua própria conceituação abarcados pelas
duas organizações internacionais. Considerando o conceito de saúde, o
qual foi estabelecido pela OMS, verifica-se que houve a devida apropriação
tanto pelo campo jurídico quanto pela Saúde Coletiva, no âmbito nacional e
Livre-Docente em Teoria Geral do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (USP). Pós-Doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Paris 2. Doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
(USP). Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP). Professor Associado do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Vice-Coordenador Científico do Núcleo
de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo (USP). Professor Visitante da
Université Paris Descartes (Paris 5).
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3
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
1
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mundial, com a criação de instrumentos para a garantia e efetivação desse
direito humano4.
Dentro dessa perspectiva do direito à saúde, busca-se, neste texto, investigar em que medida se deu também o aprofundamento no componente
mental do conteúdo normativo do direito à saúde, considerando, em especial, a existência de normas e políticas específicas para a garantia da saúde
mental das pessoas no Brasil e em diversos países5. As pessoas com transtorno mental têm sido, desde meados do século XIX, objeto de políticas específicas que, muitas vezes, desconsideraram sua condição de sujeito de direitos
e cujo foco era o tratamento e o isolamento de pessoas que apresentavam
algum tipo de comportamento inadequado6. Nesta seara, podemos exemplificar com a constituição do campo de atuação da psiquiatria no Brasil historicamente desvirtuada por um grupo político representado pela Liga Brasileira
de Higiene Mental, o que gerou, inclusive, uma aproximação ideológica entre
a psiquiatria praticada na Alemanha nazista e a psiquiatria brasileira no atendimento ao doente mental nos anos de 19307.
O desenvolvimento do conceito de saúde, no âmbito da OMS, visa a
consideração das características individuais (físicas e psicológicas) e do ambiente social e econômico (tanto aquele mais próximo do indivíduo quanto o
ambiente que condiciona a atuação estatal)8. A busca constante do completo
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças constitui o âmbito de intervenção do direito sanitário9.
Nesse diapasão, este texto será focado na conceituação normativa da
saúde mental enquanto um direito, no âmbito das organizações internacionais
e do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, como
fator de proteção às pessoas com transtorno mental. Com base em análise
de instrumentos normativos, será apresentada a existência ou não de
4
DALLARI, S. G. O Direito à Saúde. Revista de Saúde Pública, v. 22, n. 1, p. 57-63, 1988; DALLARI, S. G. A Construção do Direito à Saúde no Brasil. Revista de Direito Sanitário, v. 9, n. 3 p. 9
- 34, nov. 2008-fev. 2009.
5
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Regulação dos serviços de saúde mental no Brasil. Brasília: CFP, 2013; BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Brasília: OPAS, 2005.
6
MATTOS, V. Direito à diferença e a proteção jurídica das minorias: para o portador de sofrimento mental infrator é necessário implementar a proteção contra as leis que dizem protegê-lo. In: JUBILUT, L. L.; BAHIA, A. G. M. F.; MAGALHAES, J. L. Q. Direito à diferença:– aspectos
de proteção específica às minorias e aos grupos vulneráveis. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2013. p.
403-415.
7
COSTA, J. F. História da psiquiatria no Brasil: um corte ideológico. Rio de Janeiro: Garamond,
2007.
8
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Direito Sanitário e Saúde Pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
9 AITH, F. Curso de Direito Sanitário: a proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
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uma conceituação do direito à saúde mental no âmbito das organizações
internacionais (ONU, OMS, Organização dos Estados Americanos (OEA) e
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS)) e do sistema interamericano
de proteção aos direitos humanos (Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) e Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH)).

1. Direito à Saúde e Saúde Mental no sistema ONU
A ONU, fundada em 1945, tem, entre os seus objetivos, a promoção da
paz, segurança e direitos humanos10. Seja diretamente, seja por meio de seus
órgãos e agências especializadas, a afirmação e consolidação de um corpo
normativo de proteção de direitos humanos esteve e continua na pauta da
organização. Assim, um olhar para a ONU pode auxiliar na conceituação normativa do direito à saúde no que concerne à saúde mental.
Partindo da Carta das Nações Unidas, em que há somente menções a
direitos humanos e direitos fundamentais, sem quaisquer especificações de
direitos, temos a previsão genérica do direito à saúde na DUDH, estabelecendo, em seu art. 25 (1), que
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar,
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de
subsistência em circunstâncias fora de seu controle11.

Em 1966, os Pactos Internacionais visaram trazer um maior detalhamento dos direitos abrangidos pela DUDH. Nesse escopo, o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) somente prevê a saúde pública como
limitador do exercício de direitos ali previstos12. Já o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), no mesmo ano, em seu
art. 12 (1), estabelece que “[o]s Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física
e mental”13. Essa é a primeira previsão do direito à saúde mental no texto de
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ONU-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas/carta-geral-das-nacoes-unidas.html. Acesso em:
10 mar. 2018.
11
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
12
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/pacto-internacional-dos-direitos-civis-e-politicos.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
13
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%10
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um tratado internacional global, após a conceituação de saúde prevista no
Preâmbulo da constituição da OMS14.
Destaca-se que, no âmbito dos tratados específicos firmados sob os auspícios da ONU, a menção à saúde mental só aparece, novamente, em 1989,
na Convenção sobre os Direitos da Criança15. Chama bastante a atenção que
outros tratados específicos não façam menção à saúde mental16,17 e que a Declaração e Plano de Ação de Viena de 1993, fruto da III Conferência Internacional de Direitos Humanos e que afirmou a universalidade, indivisibilidade
e interdependência dos direitos humanos, traga tão somente uma previsão
relativa ao direito das mulheres: “41. A Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos reconhece a importância do gozo de elevados padrões de saúde
C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/pacto-internacional-dos-direitos-economicos-sociais-e-culturais-1966.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
14
É interessante destacar que, no âmbito regional, a Carta Africana de Direitos Humanos e dos
Povos de 1981 prevê a saúde mental e a saúde moral:
Artigo 16 (1). Toda pessoa tem direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental que
for capaz de atingir.
Artigo 18 (1). A família é o elemento natural e a base da sociedade. Ela tem que ser protegida
pelo Estado, que deve zelar pela sua saúde física e moral.
Artigo 29. O indivíduo tem ainda o dever:
7. zelar, nas suas relações com a sociedade, pela preservação e reforço dos valores culturais africanos positivos, em um espírito de tolerância, de diálogo e de concertação e, de uma
maneira geral, de contribuir para a promoção da saúde moral da sociedade. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-n%C3%A3o-Inseridos-nas-Delibera%C3%A7%C3%B5es-da-ONU/carta-africana-dos-direitos-humanose-dos-povos-carta-de-banjul.html. Acesso em: 10 mar. 2018).
15
A Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989, prevê:
Artigo 17 - Os Estados-membros reconhecem a importante função exercida pelos meios de
comunicação de massa e assegurarão que a criança tenha acesso às informações e dados
de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente os voltados à promoção de seu
bem-estar social, espiritual e moral e saúde física e mental. [...]
Artigo 23 - 1. Os Estados-membros reconhecem que a criança portadora de deficiências físicas
ou mentais deverá desfrutar de uma vida plena e decente em condições que garantam sua
dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade. [...]
Artigo 25 - Os Estados-membros reconhecem o direito de uma criança que tenha sido internada em um estabelecimento pelas autoridades competentes para fins de atendimento, proteção ou tratamento de saúde física ou mental, a um exame periódico de avaliação do tratamento ao qual está sendo submetido e de todos os demais aspectos relativos à sua internação.
(Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.html. Acesso em: 10 mar. 2018).
16
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/convencao-internacional-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-racial-1968.html.
Acesso em 10 mar. 2018.
17
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-contra-a-mulher.html. Acesso
em: 10 mar 2018.
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física e mental por parte da mulher, durante todo o ciclo de vida. [...]”18,19 .
Ainda no âmbito onusiano, embora não trate especificamente sobre
saúde mental, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, estabelecida em 2007, conceitua pessoa com deficiência como
aquelas que “[t]êm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades
de condições com as demais pessoas”20. Essa definição é ampla o bastante
para incluir as pessoas com transtorno mental e, considerando que referido
tratado é uma carta de direitos e de enfrentamento à discriminação, pode-se
considerá-lo também um importante e estratégico documento de defesa de
direitos das pessoas com transtorno mental.
Já no campo da interpretação dada pelos órgãos da ONU, os Comitês,
criados por tratados específicos ou pelo Conselho Econômico Social, editam
Comentários Gerais com vistas a explicitar sua compreensão sobre aquele
direito e quais as obrigações que os Estados Partes têm, com base no tratado do qual são signatários, para sua efetivação. Dessa forma, o Comentário
Geral 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais visa dar concretude ao conceito do direito à saúde previsto no PIDESC, na esteira dos
demais comentários gerais de referido órgão. Contudo, constata-se que é
extremamente pobre a atenção dada à saúde mental neste documento, com
breves menções ao estabelecido no próprio PIDESC e à Carta de Constituição
18
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
19
A Recomendação Geral 19, do comitê criado pela a Convenção Sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres, ao detalhar os direitos estabelecidos nos
artigos 16 e 5 da Convenção, já mencionava que “22. A esterilização e o aborto obrigatórios
afectam a saúde física e mental das mulheres e violam o seu direito de decidirem o número e
o espaçamento entre as suas crianças”. (ONU. Comitê para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres. Recomendação Geral 19 – violência contra as mulheres,
1992. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/06/Compilation-of-HR-instruments-and-general-comments-2009-PDHJTimor-Leste-portugues.pdf. Acesso em: 10
mar. 2018).
A Recomendação Geral 21, do mesmo comitê, também ao detalhar os direitos estabelecidos
no art. 16 da Convenção, também menciona que “O número e o espaçamento das suas crianças, têm um impacto semelhante sobre a vida das mulheres e também afecta a sua condição
de saúde física e mental, bem como a das suas crianças”. (ONU. Comitê para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Recomendação Geral 21 – igualdade no casamento e relações familiares. 1994. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/
uploads/2011/06/Compilation-of-HR-instruments-and-general-comments-2009-PDHJTimor-Leste-portugues.pdf. Acesso em: 10.03.2018).
20
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.
htm. Acesso em: 10 mar. 2018.
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da OMS21.
Muito embora possam se aplicar para a proteção à saúde mental os elementos essenciais e inter-relacionados apresentados para o direito à saúde,
ou mesmo transpor as obrigações previstas sobre o respeito e a proteção
para a efetivação dos direitos humanos, não há uma explicitação ou especificação de sua aplicabilidade no âmbito da saúde mental. O comentário geral
traz apenas cinco breves referências atinentes à saúde mental, como (i) “tratamento e atenção apropriados à saúde mental” quando trata do direito a
estabelecimentos, bens e serviços de saúde; (ii) a não discriminação incluindo, dentre os motivos, “impedimentos físicos e mentais”; e, em seguida, no
que se refere a não discriminação por grupos específicos, prevê (iii) o acesso
de crianças e adolescentes a “serviços de saúde física e mental”; (iv) medidas
de reabilitação física e psicológica destinadas a manter a funcionalidade e
autonomia dos idosos; e (v) a necessidade de se considerarem as medidas
previstas no comentário específico sobre pessoas com deficiência22.
Contudo, no capítulo de obrigações jurídicas específicas dos Estados,
o Comentário Geral prevê a aplicação de tratamentos médicos coercitivos
em casos excepcionais para o tratamento de transtornos mentais, ainda que,
com ressalvas: “[e]stas exceções devem estar sujeitas a condições específicas e restritivas, respeitando as melhores práticas e as normas internacionais
aplicáveis, em particular os princípios para a proteção de doentes mentais
e para a melhoria dos cuidados da saúde mental”. Em seguida, é prevista
dentre as “obrigações de realizar” a promoção e o apoio do estabelecimento
de instituições que prestam serviços de aconselhamento e de saúde mental,
devendo tais serviços ser distribuídos equitativamente por todo o país. Infelizmente, não constou qualquer menção a saúde mental dentre as obrigações
básicas relativas ao direito à saúde, que o próprio Comentário Geral estabelece como sendo indeclináveis pelo Estado.
Finalmente, há uma série de outros importantes documentos adotados
no âmbito da ONU sobre saúde mental, os quais, contudo, não possuem a
força normativa dos tratados internacionais e não têm um órgão de controle,
seja administrativo, como os comitês, seja jurisdicional, como as cortes. Esses
documentos estão reunidos em uma publicação da OMS, chamada Guia para
a Promoção de Direitos Humanos de Pessoas com Transtorno Mental23, que
detalha a aplicação dos Princípios para a Proteção das Pessoas Acometidas
ONU. Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentário Geral 14 – o direito
ao melhor estado de saúde possível de atingir, 2000. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/06/Compilation-of-HR-instruments-and-general-comments-2009-PDHJTimor-Leste-portugues.pdf>. Acesso em: 10 mar 2018.
22
Ibid.
23
OMS. Guidelines for The Promotion of Human Rights of Person with Mental Disorders, 1996.
Disponível em: http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/guidelines_promotion.
pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.
21
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de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, adotados
pela Assembleia Geral da ONU em 17 de dezembro de 1991. Os princípios
têm servido como referência para as próprias manifestações dos relatores especiais da ONU e das recomendações realizadas no sistema internacional de
proteção dos direitos humanos, inclusive no âmbito interamericano24, como
adiante se abordará.
Referida publicação apresenta, além deste documento, a Declaração
dos Direitos das Pessoas Deficientes, adotada pela Assembleia Geral da ONU
em 9 de dezembro de 1975; Declaração de Direitos do Deficiente Mental,
adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de dezembro de 1971; a Declaração do Havaí, adotada pela Assembleia Geral da Associação Psiquiátrica
Mundial em 1992, e a Recomendação 1235/1994 sobre Psiquiatria e Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa,
além da Declaração de Caracas, aprovada na Conferência Regional sobre Reforma Psiquiátrica na América Latina, em 14 de novembro de 1990, organizada pela OPAS.
Verifica-se também neste documento uma grande aproximação entre
os temas da deficiência e do transtorno mental. O Comentário Geral 05, sobre pessoa com deficiência, expedido pelo Comitê de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais da ONU, já trazia essa aproximação, com menção expressa
aos Princípios para a Proteção das Pessoas Acometidas de Transtorno Mental
e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental e um item específico sobre o
direito à saúde física e mental, mas sem grande especificação sobre cuidados
em saúde mental em todo seu texto, denotando uma preocupação mais simbólica com a proteção25.
O âmbito da OMS é mais carente de documentos normativos. A Carta
de Constituição da OMS, para além da clássica conceituação de saúde inserida em seu Preâmbulo, prevê entre as funções da Organização que visam
o alcance de seus objetivos, a promoção de atividades no campo da saúde
mental, especialmente relativas à harmonia das relações humanas (art. 2º)26.
Para além disso, a OPAS, braço da OMS nas Américas, mantém uma Divisão
de Saúde Mental com farto material sobre políticas de saúde mental, gerais
ONU. Princípios para a Proteção das Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, 1991. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.
br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/a-protecao-de-pessoas-acometidas-de-transtorno-mental-e-a-melhoria-da-assistencia-a-saude-mental.html. Acesso em: 10
mar. 2018.
25 OHCHR. General Comment 05: person with disabilities, 1994. Disponível em: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en. Acesso em: 10 mar. 2018.
26
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.
html. Acesso em: 10 mar. 2018.
24
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e específicas, abrangendo a regulação. Há, ainda, uma publicação específica
sobre legislação e direitos humanos, em que convoca os Estados para que
adotem legislações nacionais em saúde mental, apresentando um passo a
passo27. Entretanto, não há instrumentos normativos estabelecidos no âmbito da OMS, ou mesmo da OPAS, que tragam conceituações sobre o direito à
saúde em seu componente mental ou especificações sobre a saúde mental.

2. Direito à Saúde e Saúde Mental no sistema OEA
Seguindo o mesmo roteiro adotado na seção anterior para realizar análise do sistema da OEA, na Carta da Organização há menção a saúde como
condição que deve ser assegurada pelo regime de salário devido pelo trabalho realizado, mantendo, além disso, menções a direitos humanos e fundamentais28. Já a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem estabelece em seu art. 11 que “[t]oda pessoa tem direito a que sua saúde seja
resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, roupas,
habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade”, sem trazer qualquer menção específica
à saúde mental29.
Por sua vez, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica), no mesmo sentido que o PIDCP, prevê a saúde como
possível restrição ao exercício de direitos previstos30. Já o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) prevê a saúde
como garantia que deve ser mantida no exercício de outros direitos (trabalho
e sindicais, por exemplo) e traz um item específico sobre direito à saúde,
estabelecendo no art. 10 (1) que “[t]Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social”31.
OMS. Mental Health, Legislation & Human Rights, 2003. Disponível em: http://www.who.
int/mental_health/policy/services/7_legislation%20HR_WEB_07.pdf?ua=1. Acesso em: 10
mar. 2018.
28
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/carta-da-organizacao-dos-estados-americanos.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
29
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/declaracao-americana-dos-direitos-e-deveres-do-homem.
html. Acesso em: 10 mar. 2018.
30
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/convencao-americana-de-direitos-humanos-1969-pacto-de-san-jose-da-costa-rica.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
31
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/protocolo-adicional-a-convencao-interamericana-sobre-direitos-humanos-em-materia-de-direitos-economicos-sociais-e-culturais-qprotocolo-de-san-salvadorq.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
27
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No âmbito regional também não há menção à saúde mental nos tratados
específicos32,33,34,35,36, salvo a Convenção Interamericana contra Toda Forma
de Discriminação e Intolerância37.
Finalmente, no sistema regional deve-se atentar ao papel exercido pelos
órgãos de proteção de direitos humanos, notadamente a Comissão e a Corte
Interamericanas de Direitos Humanos38. Nesse sentido, o caso emblemático
sobre saúde mental no sistema regional de proteção de direitos humanos
envolve exatamente o Estado Brasileiro, sendo a primeira condenação do
país numa corte internacional de direitos humanos – caso Damião Ximenes39.
Para além das especificidades do caso, chama a atenção a interpretação adotada pela Corte Interamericana acerca da obrigação dos Estados na efetivação do direito à saúde mental. Nessa toada, a Corte adotou por parâmetros
OEA. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. 1985. Disponível em: http://
www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/convencao-interamericana-para-prevenir-e-punir-a-tortura-1985.html. Acesso em: 10
mar. 2018.
33
A Convenção Interamericana específica sobre pessoas com deficiência volta-se ao combate
à discriminação, não se focando no estabelecimento de direitos, como a Convenção Internacional firmada no âmbito da ONU.
34
OEA. Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 1999. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/convencao-interamericana-para-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-contra-as-pessoas-portadoras-de-deficiencia.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
35
OEA. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher
-Convenção de Belém do Pará. 1994. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-qconvencao-de-belem-do-paraq-1994.html. Acesso em: 10 mar. 2018.
36
OEA. Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. 2013. Disponível em: http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-68_Convencao_Interamericana_racismo_POR.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.
37
Nas definições estabelecidas no art. 1º da Convenção, estabelece que a discriminação pode
estar baseada em uma série de motivos, dentre eles a condição de saúde mental ou física, incluindo infectocontagiosas, psíquica incapacitante ou qualquer outra. (Disponível em: http://
www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-69_Convencao_Interamericana_
disciminacao_intolerancia_POR.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.
38
No âmbito do sistema ONU, pode-se verificar os relatórios e opiniões exaradas pelo Relator
Especial sobre o direito ao padrão de vida mais elevado no que se refere à saúde física e mental, notadamente naqueles que se debruça sobre o tema do direito à saúde mental. Nestes
documentos, o Relator Especial trata de maneira detalhada sobre a questão do estigma e
preconceito, sobre a necessidade de acesso a medicação, sobre a política de drogas e a prevenção (OHCHR. Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest
Attainable Standard of Physical and Mental Health, s/d. Disponível em: http://www.ohchr.org/
EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx. Acesso em: 10 mar. 2018).
39
CIDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ver_expediente.cfm?nId_expediente=23&lang=en. Acesso em: 10 mar. .2018.
32
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os Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e
a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, da ONU, notadamente os princípios 01 (liberdades fundamentais e direitos básicos), 08 (padrão de assistência), 09 (tratamento) e 13 (direitos e condições de vida em estabelecimento
de saúde mental), que estabelecem os direitos das pessoas com transtorno
mental e a forma de tratamento menos invasiva e menos restritiva de direitos
e liberdade possível.

Conclusão
Este capítulo buscou traçar um panorama geral sobre a proteção aos
direitos das pessoas com transtorno mental a partir do conceito de direito
à saúde adotado pela OMS e replicado pelos demais organismos internacionais.
Constatou-se que, no âmbito normativo internacional, existem poucas
referências quanto à saúde mental, de forma que os documentos se atêm à
enunciação do direito à saúde e, em regra, na especificação de obrigações
genéricas quanto a estabelecimentos de saúde, insumos, medicamentos e
acesso. Embora não exista uma especificação ou delimitação quanto ao âmbito de aplicação de tais definições, constata-se que seu parâmetro de análise é a saúde física, de forma que a saúde mental é esparsamente mencionada
no que se refere à saúde de crianças e adolescentes e à saúde de mulheres.
Essa situação não é diversa no âmbito global (sistema ONU) e no âmbito regional (sistema interamericano).
A aproximação entre direitos das pessoas com transtorno mental e
pessoas com deficiência é uma constante nas normas internacionais, mas
que não implica um detalhamento do conteúdo de saúde mental. Trata-se,
de fato, de um feixe protetivo de direitos para aqueles que possuem algum
transtorno. O trabalho mais robusto das organizações se dá na esfera da soft
law, isto é, em declarações e cartas de princípios sem efeito cogente, ou mesmo em digressões em sentenças de cortes internacionais ao analisar casos
específicos.
A saúde mental carece, porém, de um instrumento normativo que represente uma forma de efetivação da proteção almejada pelo direito à saúde
em seu aspecto mental – a própria OPAS fomenta que os Estados adotem instrumentos legislativos no direito pátrio. A proteção a pessoas com transtorno
mental ainda se coloca de maneira bastante incipiente no cenário normativo
internacional, não recebendo atenção devida seja no escopo sanitário, seja
no escopo jurídico. Dessa forma, a regulação em saúde mental, em especial
no que concerne aos aspectos mais polêmicos, como, por exemplo, a restrição de liberdade40, fica adstrita ao âmbito nacional de cada Estado, o que,
40

HUMAN RIGHTS WATCH. Torture in the name of treatment: human rights abuses in Vietnam,
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invariavelmente, também precisará contar com mecanismos de participação
social41.
O principal desafio vislumbrado para o detalhamento de uma normativa
sanitária sobre o aspecto mental do direito à saúde no âmbito internacional,
seja global ou regional, reside exatamente no confronto entre os modelos
de atendimento diametralmente opostos42,43. Muitos países e governos ainda
adotam a hospitalização e a institucionalização como norteadores de suas
políticas de saúde mental44, a despeito das diversas denúncias de tortura e
tratamentos cruéis45.
A criação de consensos nesta área perpassa, necessariamente, a compreensão dos modelos de atendimento e a definição sobre a (in)capacidade
das pessoas com transtorno mental46 47. Dentro dessa discussão, a defesa do
tratamento ambulatorial e do cuidado comunitário não prescinde de internações hospitalares, mas compreende as internações como dispositivos de
cuidado, não considerando a possibilidade de manutenção de uma pessoa
com transtorno mental internada por longos períodos sem um projeto terapêutico singular que considere sua inserção comunitária. Porém, é forçoso
reconhecer que muitas pessoas têm ficado sem cuidados em saúde mental
nos países que adotaram modelos de atenção comunitária sem a necessária abrangência geográfica e sem a efetiva universalização de seu sistema de
saúde.
Esse dilema envolve, ainda, o enfrentamento de questões éticas
estreitamente relacionadas a dignidade humana: o desafio da internação
involuntária ou compulsória e as responsabilidades envolvidas, desde quem
tem atribuição para determina-la, quem a controla, em quais situações
e por qual período48; os direitos de cidadania, a liberdade de ir e vir, a
China, Cambodia, and Lao Pdr., 2012.
41
MARAZINA, I. Participação social em saúde no Brasil: o campo da saúde mental e suas instituições participativas. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, v. 4, n. 8, p. 51-56, jan./jun. 2012.
42 FUNK, M.; DREW, N.; FREEMAN, M. Mental Health and Development: targeting people with
mental health conditions as a vulnerable group. Genebra: WHO, 2010.
43
GOULART, M. S. B. As raízes italianas do movimento antimanicomial. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2007.
44
OLIVEIRA, R. A.; CORDEIRO, Q.; LIMA, M. G. A. Transtorno mental e perda de liberdade. São
Paulo: CREMESP, 2013.
45
BLIKSTEIN, F. Destino de crianças: estudo sobre as internações de crianças e adolescentes
em hospital público psiquiátrico. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2012
46
ODA, A. M. G. R.; DALGALARRONDO, P. O início da assistência aos alienados no Brasil ou
importância e necessidade de estudar a história da psiquiatria. Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental, v. VII, n. 1, p. 128-141, mar./2004
47
MEDEIROS, M. B. M. Interdição civil: proteção ou exclusão? São Paulo: Cortez, 2007.
48
PINHEIRO, G. H. A. O devido processo legal de internação psiquiátrica involuntária na ordem
jurídica constitucional brasileira. Revista de Direito Sanitário, v. 12, n. 3, p. 125-138, nov. 2011/
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recusa ao tratamento e, no limite, o direito ao próprio corpo, diretamente
relacionados à questão da capacidade; a questão das medidas de segurança
e a culpabilidade penal, com os hospitais de custódia e tratamento4950,51; o
abuso de drogas e o tratamento coercitivo, assim como o melhor tratamento
possível e os locais de tratamento, forçado ou não52; e, finalmente, o desejo
da família e da comunidade em relação ao destino a ser dado àquelas pessoas
com transtornos mentais graves53 ou com abuso de drogas em cenas de uso
públicas54,55. São desafios que se colocam para a discussão da efetivação de
um direito humano à saúde mental e a sua titularidade.
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AS VULNERABILIDADES EM SAÚDE DOS MIGRANTES E
REFUGIADOS:
O PANORAMA LEGISLATIVO E A REALIDADE PRÁTICA
Tatyana Scheila Friedrich1
Anna Sílvia Penteado Setti da Rocha2

Introdução
A primeira parte do art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) se refere ao direito a um padrão de vida capaz de assegurar ao
ser humano, e sua família, saúde e bem-estar.
Inspirado em tal previsão, o presente capítulo discorre sobre o amplo
e polêmico conceito de saúde, a fim de demonstrar sua complexidade e de
determinar o seu real significado, principalmente ao ser identificado como
um direito fundamental de todo o ser humano.
Em seguida, a ideia vulnerabilidade é enfrentada, em todas as suas
acepções, justamente para colaborar com o entendimento dos entraves que
se colocam na efetivação de tal direito à saúde.
Ambas as definições são fundamentais para o enfrentamento e compreensão da legislação vigente em matéria de direito à saúde, embasando
a análise apresentada sobre a inter-relação das previsões normativas com a
realidade prática.
Toda a abordagem a tais categorias se faz tendo como referência a situação dos refugiados e de outros migrantes que é o foco principal do presente
capítulo.

1. O conceito de saúde
A definição de saúde3 é bastante complexa e variou muito no tempo,
deixando de ser vista por seu aspecto negativo, enquanto ausência de saúde,
e por seu aspecto restritivo, a fim de englobar todas as suas complexidades.
Professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pós-doutora
em Migração e Trabalho na Fordham Univesity – NYC/US
2
Cirurgiã-dentista. Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com Pós-doutorado em Bioética (PUCPR).
3
BATTISTELA. Carlos. Abordagens contemporâneas do conceito de saúde. In: FONSECA, Angélica Ferreira; CORBO, Ana Maria D’Andrea (Orgs.). O território e o processo saúde-doença. Rio
de Janeiro: FioCruz, 2007. p. 25-50. Disponível em: http://brasil.campusvirtualsp.org/sites/
default/files/O%20Territorio%20e%20o%20Processo%20Saude-Doenca.pdf. Acesso em: 12
mar. 2018.
1
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Do mesmo modo, seu conceito deve levar em conta tanto o aspecto individual do ser humano quanto os determinantes sociais, além da concepção como
um direito garantido a todos e devido pelo Estado, nos termos da Constituição Federal (CF/88)2. A saúde é, por si, intersetorial3, e o foco deve ser a sua
promoção.
O movimento da reforma sanitária na década de 1970 teve como ideologia a universalidade do direito à saúde, a qual foi oficializada com a CF/88.
As transformações pleiteadas pelos médicos sanitaristas buscavam melhorias
na condição de vida da população, não somente com o tratamento de enfermidades mas com a visão holística do significado de saúde incorporada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). A Conferência Internacional sobre
Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata em 1978, declarou que
a saúde é um “estado de completo bem- estar físico, mental e social, e não
simplesmente a ausência de doença ou enfermidade”, classificando-a como
um “direito humano fundamental”, sendo inaceitável a imensa desigualdade
existente no estado de saúde das diferentes populações, devendo ser priorizada em todos os países a meta de “Saúde para Todos”, de modo a contribuir
efetivamente para melhor qualidade de vida, paz e segurança mundial4.
Sendo assim, o campo da saúde coletiva no Brasil está relacionado às
reinvindicações históricas do reconhecimento do direito universal e inalienável da saúde, na determinação social do processo saúde e doença e na
atribuição do Estado e da coletividade na garantia desse direito. Entretanto,
na atualidade, existe uma crise política influenciando retrocessos referentes
à dignidade humana como um todo e há urgência em revisar e retomar os valores democráticos que historicamente orientaram a saúde coletiva brasileira
para o enfrentamento das dificuldades encontradas nos serviços e na saúde
da população5. Esses avanços e retrocessos vivenciados afetam diretamente
e principalmente os grupos em maior vulnerabilidade, como no caso dos migrantes, sejam eles nacionais ou internacionais, pois as barreiras encontradas
no acesso a saúde incluem questões culturais, morais e informativas.

2. O conceito de vulnerabilidade
A vulnerabilidade é um termo de difícil conceituação devido a sua interdisciplinaridade e pela multiplicidade de fatores que engloba e que torna um
ser humano mais suscetível às diversidades.
No campo da saúde, a teorização e conceituação da vulnerabilidade estão relacionadas à ideia de superação das práticas preventivas apoiadas no

OMS; UNICEF. Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários
de Saúde, Alma-Ata, 6-12 set. 1978. Disponível em: http://cmdss2011.org/site/wp-content/
uploads/2011/07/Declara%C3%A7%C3%A3o-Alma-Ata.pdf. Acesso em: 24 maio 2018.
5
LIMA, L. D. D.; TRAVASSOS, C.; COELI, C. M.; CARVALHO, M. S. Democracia e saúde coletiva.
Cadernos de Saúde Pública, v. 32, n. 4, maio 2016.
4
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conceito de risco, sobretudo a partir do surgimento da epidemia do HIV/Aids,
sendo portanto um movimento recente6. Atualmente, o conceito de vulnerabilidade é entendido como algo dinâmico, multidimensional, polissêmico,
transdisciplinar e qualitativo, amplamente utilizado em diferentes áreas do
conhecimento. Abrange os mais variados níveis de complexidade, podendo
favorecer abordagens integradas e contribuir para ampliar o diálogo entre
diferentes profissionais7.
Fermin Schramm diferencia o termo vulnerabilidade de vulneração,
sendo que o primeiro deve ser visto como uma potencialidade presente nos
seres humanos de maneira generalizada, e o segundo termo uma situação de
fato, ocasionando dano real ao sujeito. A falta de acesso e a ausência de políticas públicas efetivas para um verdadeiro cuidado em saúde, objetivando
a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação nos casos específicos de
refugiados e outros migrantes, colocam essa população vulnerável, em um
estado de vulnerados, acarretando em aumento significante de riscos para o
restabelecimento da saúde, vista como bem-estar8.
O acesso aos serviços de saúde deve, portanto, estar garantido a todos
os indivíduos, de modo a não se tornarem vulnerados ou ter sua vulnerabilidade agravada pela falta de políticas públicas de promoção da saúde e prevenção de doenças. Assim, não pode haver qualquer tipo de discriminação
em relação a qualquer pessoa que precisa buscar um serviço de saúde, nem
dentro da própria população do país, nem em relação à população não nacional que se encontra no território deste país.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como princípios
orientadores a universalização, a equidade e a integralidade, pilares estes
encontrados também quando discutidos os dilemas éticos aplicados à vida
como um todo, especificamente na bioética. Segundo Hossne, se o referencial
da vulnerabilidade pode ser considerado como a justificativa para a existência
das diretrizes normativas em bioética, a equidade pode ser considerada como
integrantes da própria essência da bioética, pois a equidade busca o que é
justo e, embora esteja muito próxima da igualdade, a equidade se diferencia
por estabelecer a igualdade na medida em que trata como igual o que é
igual, mas, quando necessário, trata de modo desigual (e adequado) o que
6
MEYER, Dagmar E. Estermann, et al. “Você aprende. A gente ensina?” Interrogando relações
entre educação e saúde desde a perspectiva da vulnerabilidade. Cadernos de Saúde Pública,
v. 22, n. 6, p. 1335-1342, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n6/22.pdf.
Acesso em: 13 mar. 2018.
7
ZANCAN, Lenira. Uma ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos o local e o
global na promoção da saúde e da justiça ambiental. Cadernos de Saúde Pública, v. 30, n. 1,
jan. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v30n1/0102-311X-csp-30-01-00217.
pdf. Acesso em: 13 mar. 2018.
8
SCHRAMM, Fermin Roland. A saúde é um direito ou um dever? Autocritica da saúde pública.
Rev Bras Bioética, v. 2, n. 2, p. 187-200, 2006.
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é desigual9; obtendo também forte vínculo com o referencial da justiça e ao
direito natural, buscando sempre o que é justo, mas não necessariamente o
que é legalmente justo, visando corrigir muitas vezes as falhas do legislador10.
As vulnerabilidades morais encontradas na sociedade, tais como a estigmatização, o racismo e a xenofobia, são fatores que influenciam diretamente
no acesso à saúde, na prevenção, acompanhamento e promoção de saúde,
despertando o olhar bioético referente às iniquidades, sendo que o acesso
definido como acessibilidade pode se tornar comprometido.

3. Saúde: o direito previsto nas legislações e a vulnerabilidade
vivenciada na prática
Alguns textos e tratados internacionais, tais como a DUDH, bem como
os Pacto sobre os Direitos Civil e Políticos (PIDCP), e Pacto sobre Direitos Econômicos, Socais e Culturais (PIDESC), exigem que os Estados garantam a saúde dos refugiados e de outros migrantes, do mesmo modo que a Lei de Migração do Brasil (Lei 13.445/2017), cujo art. 4º prevê ao migrante a garantia
do “acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência
social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da
condição migratória” (inciso VIII). Além disso, no Brasil, os refugiados e demais migrantes estão incluídos na assistência à saúde, amparados pelo art.
5º da CF/88 cujo caput dispõem que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida […]”11.
Em que pese esse grande avanço legislativo, na prática, diversas iniquidades são encontradas no campo da saúde e o acesso ao tratamento básico e especializado é alvo de disparidades em todos os países, mesmo nos
mais desenvolvidos. Os problemas persistentes em saúde encontrados nas
populações mais vulneradas, como a pobreza, falta de água potável, falta de
instrução, más condições de moradia, dentre outros, são intensificados com
os problemas persistentes governamentais em saúde, tais como falta de profissionais qualificados, má distribuição de recursos, ausência de equidade na
distribuição geográfica de estabelecimentos.
A realidade da desigualdade no acesso aos serviços de saúde atinge
os refugiados e outros migrantes de um modo em geral, incluindo crianças,
“[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a
ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do
cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 56.
10
HOSSNE, William Saad. Dos referenciais da bioética: a equidade. Rev Bioethikos, v. 3, n. 2, p.
211-216, 2009.
11
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. art. 5º.
9
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adultos e idosos.
Capella, por exemplo, ao discorrer sobre a ética da assistência primária
às crianças de procedência internacional, relata que a imigração se converteu num fenômeno universal, sendo um de seus efeitos o incremento das
crianças de procedência internacional nas consultas de pediatria. Trata-se de
uma população duplamente vulnerável por se tratar de crianças e por proceder de contextos culturais estranhos aos do país de acolhida. O autor assevera que, diante dessa realidade emergente, é imprescindível perguntar pelo
tipo de assistência sanitária que deveriam receber. Então, propõe o autor
uma lista de princípios éticos de atuação inspirados nas principais normas internacionais sobre bioética e direitos das crianças, quais sejam: princípio de
vulnerabilidade; princípio de respeito e amor, e princípio de acesso e atenção
sanitária. Também propõe algumas políticas que as administrações poderiam
(deveriam) implementar para garantir uma assistência pediátrica correta às
crianças imigrantes12.
Os adultos, refugiados e outros migrantes, também sofrem em relação à
saúde no país de acolhida, a começar pela desinformação e pelo pouco acesso -ou acesso dificultado. As mulheres encontram ainda mais obstáculos pois
à condição de migrante se soma a condição de gênero, que afeta também as
mulheres locais mas com os agravantes das questões culturais. Idosos também sofrem com a falta generalizada de políticas públicas específicas.
Trata-se de uma realidade que atinge não só o Brasil mas diversos países
no mundo, sobretudo aqueles que têm sido destinatários de fluxos intensos de refugiados e outros migrantes. Várias situações podem ser apontadas
também em outros países da América do Sul, incluindo as recentes restrições
propostas pela Argentina em relação aos migrantes bolivianos no norte do
país.
Em fevereiro de 2018, o governador da província argentina de Jujuy
propôs a cobrança pela prestação de serviços médicos às pessoas que não
têm residência na Argentina, e nessa linha, foi apresentado no Congresso
Nacional uma proposta para implementar a mesma medida em todo o país,
ampliando, entretanto, para a área da educação. O projeto propõe “regular
o acesso gratuito aos serviços de educação e saúde dos imigrantes, com base
em critérios de reciprocidade”. O regulamento indica que os estrangeiros
residentes na Argentina estão excluídos e se destina àqueles que “entram
no país de forma temporária, transitória ou precária”. As condições propostas pelos legisladores são o estabelecimento de acordos de “reciprocidade”
entre os países envolvidos ou a criação de sistemas de compensação pelos
serviços prestados ou, ainda, o pagamento de uma “taxa” pelos serviços. Essas tarifas começariam a ser cobradas não só nos hospitais, mas também
12
CAPELLA, V. B. Ética de la asistencia primaria a los niños de procedencia internacional. Acta
Bioethica, v. 18, n. 2, p. 189-198, 2012.
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nas universidades públicas. Entretanto, o presidente da Bolívia, Evo Morales,
imediatamente se recusou a estabelecer tal acordo de reciprocidade, conforme estabelecido na troca de cartas entre as chancelarias dos dois países e
divulgado na imprensa argentina13.
Situações como essa não podem ser aceitas. O Relatório Mundial da
Saúde de 2010 salienta que manter a saúde requer políticas multissetoriais,
como a educação, a habitação, o trabalho e a alimentação, sendo que qualquer desigualdade encontrada nesses setores influencia diretamente nas
desigualdades na saúde da população. Segundo o documento, o acesso universal com políticas de financiamento é fundamental, pois todos devem ter
oportunidade de utilização dos serviços sem necessidade de sacrifícios financeiros, pois mais da metade da população mundial não tem qualquer tipo
de proteção social formalizada. O relatório aponta ainda que alguns grupos
são ignorados pelo sistema, incluindo nessa exclusão os migrantes, minorias
étnicas e indígenas, os quais usam menos os serviços de saúde, mesmo com
maiores necessidades14. Não é possível manter essa estratégia de ignorar
parcelas da população pois isso significa tirar a dignidade de algumas pessoas, algo impensável na sociedade do século XXI. A legislação que prevê
o acesso à saúde deve ser seguida de políticas públicas que o garantam de
modo efetivo, sem quaisquer distinções.

Conclusão
A população migrante apresenta vulnerabilidades que lhes são inerentes, por não estar em seu país de origem, pela dificuldade em compreender o idioma, a estrutura e a cultura local, além das dificuldades psicológicas
decorrentes da não subjetivação, distância e sentido de não pertencimento.
Além disso, sofre com a reação da sociedade e dos órgãos privados e governamentais locais, muitas vezes despreparados e exteriorizadores de discriminação e xenofobia. Torna-se então vulnerada.
Os migrantes em geral encontram muitos obstáculos no acesso integral
aos serviços de saúde e o próprio Estado pode ser discriminatório na questão
de repasse de recursos para o seu atendimento em especialidades e procedimentos complexos, privilegiando o nacional e gerando maior iniquidade
em saúde. É uma realidade que se repete em muitos países, inclusive no Brasil. Tais condutas devem receber uma atenção especial no tocante a suas jusADIOS A LA PATRIA GRANDE. Pagina 12, Argentina, 27 fev. 2018. Disponível em: https://
www.pagina12.com.ar/98287-adios-a-la-patria-grande. Acesso em: 20 mar. 2018. Cf. também: INVESTIGADOR: LOS BOLIVIANOS EM ARGENTINA HAN ROTO COM EL GUETO NACIONALISTA. Periodico Digital de Investigación Sobre Bolivia, Bolivia, 20 fev. 2018. Disponível em:
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=10775.
14
OMS. Relatório Mundial de Saúde. Financiamento dos Sistemas de Saúde. Relatório Mundial
da Saúde, p. 1-119, 2010.
13
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tificativas éticas, tendo em vista que representam grave violação dos direitos
fundamentais e humanos, vulnerabilizando ainda mais essa população.
Sobre os determinantes em saúde, a migração deve ser considerada
como a de maior importância na visão de saúde global, sendo que, no processo de integração do migrante no país de destino, a saúde tem papel fundamental e dialoga em todos os aspectos considerados essenciais para uma
integração efetiva. As necessidades encontradas pelos migrantes em relação
à saúde vão desde riscos vinculados ao tipo de trabalho até a aceitação da
sociedade. A vulnerabilidade das crianças e idosos exige ação específica e
aquela associada ao gênero também é algo a ser considerada, pois a violência e exploração sexual impactam diretamente na saúde física e mental.
A saúde é aspecto central para a sobrevivência da pessoa e ela deve ser
garantida a todos, independentemente de qualquer condição. O país do nascimento, que é um ato involuntário dessa pessoa, não pode ser determinante
para a sua garantia. Em verdade, não pode haver qualquer determinante. Ela
deve ser plena e absoluta.
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VULNERABILIDADES NA EDUCAÇÃO:
HÁ LIMITES PARA A EMPATIA?
Nina Ranieri1

Introdução
A historiadora Lynn Hunt defende que o reconhecimento dos direitos
humanos como valores, ao longo do séc. XVIII e após as Revoluções Americana e Francesa, só foi possível porque as pessoas comuns haviam adquirido
sentimentos de autonomia individual e empatia. As causas desse reconhecimento, seus avanços e retrocessos, são creditadas a um longo processo de
interiorização e aprofundamento da psique, acompanhado de mudanças culturais, que tornaram possível reconhecer determinados direitos como “verdades auto evidentes”2.
É o que Hunt comprova ante o teor do Preâmbulo da Declaração de
Independência Americana de 1776:
Consideramos estas verdades auto evidentes: que todos
os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador
de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a
Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade. [...]

E o do art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789:
Art. 1- Os homens nascem e permanecem livres e iguais
em direitos. [...]

Em outras palavras, àquela altura, alega Hunt, não era necessário buscar
o fundamento desses direitos ou defender sua legitimidade, uma vez que os
motivos a justificar sua aceitação já estavam incorporados às mentalidades.
A autonomia e a empatia são práticas culturais e não apenas ideias, diz
Hunt:
Os direitos humanos dependem tanto do domínio
de si mesmo como do reconhecimento de que todos
os outros são senhores de si. É o desenvolvimento
incompleto dessa última condição que dá origem a todas
Professora Associada do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Coordenadora da Cátedra UNESCO de Direito à Educação da
Faculdade de Direito da USP.
2
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos, uma história. Trad. Rosaura Eichemberg. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.
1

319

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

as desigualdades de direitos que nos tem preocupado
ao logo da história 3.

Suas reflexões vão na direção das de Hannah Arendt:
We are not born equal; we become equal as members
of a group on the strenght of our decision to guarantee
ourselves mutually equal rights4.

Entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, há um longo hiato,
período no qual, se a promessa dos direitos não se cumpriu inteiramente,
tampouco morreu. A proclamação do reconhecimento da dignidade humana
e de seus direitos iguais e inalienáveis como fundamentos da liberdade, da
justiça e da paz, inscrito em seu Preâmbulo e reafirmado no art. 1º, é valor
auto evidente:
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, [...]
Art. 1º. – Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito
de fraternidade.

É notório não haver fundamentos absolutos para os direitos humanos,
seja porque são historicamente relativos, seja porque têm diferentes naturezas (liberdades, poderes) ou porque os próprios direitos não são absolutos,
mas direitos da vida em sociedade. A DUDH, contudo, expressa a única prova
do consenso dos Estados acerca da validade universal de um sistema de valores fundado na pessoa humana.
Faço essas considerações para introduzir a temática das vulnerabilidades na educação, corolário das inequidades no ensino, e a contribuição da
DUDH para superá-las, que é o propósito deste capítulo.
Há consenso mundial acerca do valor da educação no desenvolvimento
da personalidade humana e de sua liberdade, além de seu caráter emancipatório, como enfaticamente proclamado em no art. 26 da DUDH – e reafirmando em diversas declarações específicas da Organização das Nações Unidas
(ONU). A pergunta central é, portanto: se esse é um valor universal, por que
até agora não fomos capazes de reduzir desigualdades e garantir o direito à
Ibid., p. 28.
Tradução livre: Nós não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo na
medida do nosso empenho em garantirmos, uns aos outros, direitos iguais (ARENDT, Hannah.
The rights of man: What are they? Modern Review, v. 4, p. 4-37, 1949. p. 33).

3
4
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educação de qualidade a todos?
Inicio com o conceito de vulnerabilidade na educação, para situar a
problemática das inequidades; a seguir, apresento a legislação internacional
relativa ao direito à educação, seu conteúdo e natureza, para enfatizar as
medidas de respeito, proteção e promoção do direito que delas derivam e se
impõem aos governos nacionais, principais atores nos processos de redução
das desigualdades educacionais, mas não os únicos. Finalmente, aponto os
principais tópicos do debate contemporâneo acerca das vulnerabilidades na
educação.

1. Vulnerabilidades na Educação
Na língua portuguesa, o adjetivo vulnerável designa o “que pode ser
ferido, suscetível de ser ferido ou ofendido”5. Invulnerabilidade, por consequência, é a qualidade do que é inatacável, do que não pode ser ferido. Entre a vulnerabilidade e a invulnerabilidade há diversos graus de risco, perigo,
ameaça: da máxima à inexistente, dependo das condições e possibilidades
de proteção.
O conceito de vulnerabilidade tem sido empregado em pesquisa científica, nas mais diversas áreas do conhecimento, para qualificar situações de
risco que não resultam de uma única causa, mas de múltiplos fatores (sejam
físicos, sociais, culturais, políticos ou econômicos) que devem ser examinados isoladamente para melhor compreensão de suas origens e implicações,
possibilitando seu enfrentamento e superação6.
Vulnerabilidades no campo do direito à educação dizem respeito a desvantagens sociais, materiais ou simbólicas que atingem o aluno, sua família,
sua comunidade, sua escola, com repercussões negativas para o seu desenvolvimento.
Todas se relacionam e se influenciam mutuamente: desníveis de qualidade do ensino em geral; baixa qualidade do ensino público; baixos níveis
de aprendizado; potencialização das deficiências educacionais ao longo dos
anos de escolaridade; alto grau de repetência; avaliação negativa do que é
ensinado; falta de pertinência do que é ensinado; acesso desigual a ensino
técnico, vocacional ou superior; evasão; infrequência; falta de infraestrutura
adequada; inclusão digital baixa ou inexistente; falta de gestão escolar adequada; formação inadequada de professores; segmentação socioeconômica
5
Dicionário Contemporâneo de Língua Portuguesa Caldas Aulete. Rio de Janeiro: Delta, 1964.
p. 4264.
6
ADORNO, Rubens de Camargo Ferreira. Os jovens e sua vulnerabilidade social. Capacitação
Solidária. Um olhar sobre os jovens e sua vulnerabilidade social. São Paulo: Associação de
Apoio ao Programa Capacitação Solidária – AAPCS, 2001. Disponível em: https://pt.scribd.
com/document/127465465/Adorno-e-Vulnerabilidade-Social. Acesso em: 23 fev. 2018.
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das escolas, favorecendo isolamento e exclusão de jovens; conflitos no território onde se localiza a escola; desigualdades macroeconômicas regionais.
Esse conjunto comporta considerações acerca das diferenças entre os indivíduos e grupos de indivíduos, em termos de educação regular e especial,
educação de jovens e adultos e assim por diante.
O problema se agrava em face de outras fragilidades, tais como desnutrição, falta de bom desenvolvimento na primeira infância, moradia inadequada, pais não escolarizados, obstáculos familiares, gênero, etnia, falta de
acesso a bens e recursos culturais. Desníveis de qualidade e pertinência da
educação antecipam, ademais, desigualdades nas gerações seguintes, gerando novas fontes de vulnerabilidades.
Vulnerabilidades na educação são, enfim, a antítese do direito à educação.
Não por outras razões a legislação internacional e a dos diversos Estados nacionais que integram a ONU cercaram o direito à educação de garantias e obrigações, para os seus titulares e sujeitos passivos. Ao contrário
dos demais direitos sociais, o direito à educação é compulsório (pelo menos
nos primeiros níveis de ensino), não sendo dada aos indivíduos, nesta fase,
a opção de exercê-lo ou não; por isso é gratuito e universal. Daí se seguem
as correlatas obrigações dos demais sujeitos passivos do direito à educação:
o Estado (que deve promovê-lo, protegê-lo e garanti-lo), a família (a quem
incumbe promover o acesso à educação) e a sociedade (que o financia), traduzidas em deveres também fundamentais. No direito brasileiro, a educação
básica é direito subjetivo público, assegurado inclusive a todos que a ele não
tiveram acesso na idade própria (Constituição Federal de 1988 – CF/88, art.
208, I e parágrafo 1º).
Apesar das obrigações jurídicas e dos engajamentos políticos, cerca de
264 milhões de crianças e jovens encontram-se excluídos da igualdade de
oportunidades educacionais no mundo7. No Brasil, são mais de 2.450.000
crianças e jovens fora da escola, a maioria das quais no Nordeste e entre 15
e 17 anos8.
As causas da inequidade são conhecidas: disparidades regionais, renda
familiar per capta, diferenças entre localidades rural ou urbana, sexo, idade,
etnia, cor. São as chamadas vulnerabilidades sociais, conceito mais amplo
que o de indicadores sociais e o de pobreza e linha de pobreza9.
UNESCO. Relatório de Monitoramento Global da Educação – GEM. Responsabilização na Educação: cumprir nossos compromissos. Paris: UNESCO, 2017.
8
TODOS PELA EDUCAÇÃO. Relatório Meta 1 do Plano Nacional de Educação. São Paulo,
2014/2015. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/
relatorio_meta_1_tpe_2014_20151.pdf. Acesso em: 22 fev. 2018.
9
FILGUEIRA, Carlos H. Estructura de oportunidades y vulnerabilidade social. Aproximaciones
conceptuales recientes. Santiago do Chile: CEPAL, 2001. p. 12.
7
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Nas ciências sociais, a expressão vulnerabilidade social foi cunhada para
designar circunstancias específicas, nas quais indivíduos, famílias, grupos ou
comunidades encontram-se em desvantagem material, social ou institucional, em virtude de dificuldades de acesso a recursos materiais e simbólicos
e à estrutura de oportunidades que permitiriam ao indivíduo desenvolver-se
em sociedade10.
Nesse modelo, os recursos materiais e simbólicos são denominados
“ativos”11: referem-se à posse, controle ou mobilização de capital financeiro,
capital humano, capital social, capital físico, experiência profissional, nível
educativo, composição e atributos de família. A estrutura de oportunidades,
por sua vez, provém tanto do mercado, quanto do Estado e da sociedade.
De parte do mercado, crises econômicas, recessão, avanços tecnológicos ou
transformações da estrutura produtiva tendem a impactar os conhecimentos
e as habilidades exigidas para ingresso na estrutura laboral. Do lado do Estado, encontram-se os diversos modelos nacionais de programas sociais, com
maior ou menor garantia de serviços públicos para a população (saúde, educação, previdência, moradia, transporte etc.). Por fim, a estrutura de oportunidades oriunda da sociedade: Organizações Não Governamentais, partidos
políticos, sindicatos, associações, movimentos sociais.
Vulnerabilidade social, portanto, é um conceito negativo, parte de um
círculo vicioso no qual ao indivíduo não é dado controlar nem influenciar a
estrutura de oportunidades ou a totalidade dos ativos. Como aponta Filgueira, mais que um conceito estático, a vulnerabilidade social é uma predisposição ou condição latente que não permite a indivíduos e famílias sustentarem
posições sociais conquistadas em momentos anteriores12.
Ora, é sabido que o acesso à educação é um importante meio de superação das desvantagens que alimentam a vulnerabilidade social. A literatura
especializada é unânime em relação a esta função da educação formal, principal instrumento para elevação dos níveis de capital humano e para promover o bem-estar e a integração de jovens e adolescentes13, especialmente se
conectada ao mundo do trabalho, dada a centralidade do conhecimento no
século XXI, o constante desenvolvimento das tecnologias de comunicação e
informação, o valor do protagonismo e o mérito individual (em oposição a
posições herdadas, como no passado). Além disso, por possibilitar a construção de relações sociais, redes de pares e contatos, a escola é um espaço de
ABRAMOVAY, Miriam et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina:
desafios para as políticas públicas. Brasília: UNESCO, BID. 2002.
11
FILGUEIRA, Carlos H. Op. cit.
12
Ibid., p. 12
13
Cf. BARRETO, Ângela Rebelo; CODES, Ana Luiza; DUARTE, Bruno. Alcançar os excluídos da
educação básica: crianças e jovens fora da escola no Brasil. Série Debates ED, n. 3, abril 2012;
ABRAMOVAY, Miriam et al. Op. cit.
10
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socialização, no qual se acumula capital humano.
Reduzir desigualdades e garantir educação de qualidade para todos não
é tarefa simples, especialmente num Estado como o brasileiro, de larga extensão geográfica, população numerosa e marcante desigualdade social.
Sua complexa estrutura político-institucional acarreta dificuldades consideráveis de concertação intergovernamental, considerado o universo de
mais de 5.500 sistemas de ensino concebidos, legalmente, em moldes federativos.
De um lado, os principais executores das obrigações e políticas educacionais (Estados, Distrito Federal e Municípios) têm atribuições privativas
combinadas a atribuições comuns. A fórmula é extremamente complexa:
não há correspondência entre a titularidade das competências legislativas e
materiais, salvo no caso da União; de outra parte, as competências de execução estão concentradas em Estados e Municípios, que precisam de indução
e incentivo financeiro federal para execução de encargos e programas educacionais, pois não dispõem de competências legislativas ou de rendas adequadas às suas responsabilidades, o que resulta em assimetrias, diferentes
condições de ofertas e permanente dependência da União.
Além disso, a ausência de dados e informações sistematizadas acerca
das iniciativas dos estados, municípios e do Distrito Federal, resulta em inúmeros obstáculos na análise da real situação da educação no País e das estratégias que vem sendo adotadas para sua superação.
Não se pode deixar de considerar, contudo, que o número de crianças e
jovens brasileiros excluídos da escola, mesmo sendo expressivo, é inferior ao
do período anterior à CF/88, dado o aumento da escolarização da população
em geral e à universalização do ensino fundamental gratuito, aliada a diversos programas de ampliação do acesso, que possibilitaram a diminuição dos
gastos das famílias com educação14. De outra parte, o acesso à escola sem
aprendizagem constitui uma enorme perda de oportunidades além de grande injustiça, pois são as crianças cujas sociedades falham em oferecer-lhes
educação de qualidade aquelas que mais dela necessitam para superarem
vulnerabilidades sociais15.
A superação das vulnerabilidades só será alcançada com o envolvimento coletivo, compartilhado por Estado, sociedade, famílias, indivíduos, como
já pressuposto na DUDH.
14
Entre os programas, destacam-se Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar; Programa Nacional do Livro Didático; envio de material didático para as escolas (Cf. BARRETO,
Ângela Rebelo; CODES, Ana Luiza; DUARTE, Bruno. Op. cit.).
15
Cf. WORLD BANK. Learning to realize education’s promise. Washington, 2018. p. 3. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096ov.
pdf. Acesso em: 28 fev. 2018.
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2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Direito à
Educação: natureza e conteúdo.
A educação encontra-se presente na DUDH com dupla finalidade: como
direito de todos e como meio de difusão dos ideais da DUDH, com natureza
e conteúdo ampliados, como se depreende do teor de seu Preâmbulo e de
seu art. 26:
A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como o ideal comum a ser
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade,
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem,
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional,
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios
sob sua jurisdição. (grifo acrescido ao original).
Artigo 26
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação
deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao
ensino elementar fundamental. O ensino elementar é
obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar
aberto a todos em plena igualdade, em função do seu
mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das
liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a
manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher
o género de educação a dar aos filhos.

A ampliação de conteúdo se torna clara, em primeiro lugar, devido à
sua vinculação aos objetivos da ONU, sob triplo fundamento: o da promoção
dos direitos humanos, o da promoção da paz e o da afirmação de sociedades
livres e democráticas. O objetivo é a construção de uma cultural universal
pacifista, sem preconceitos, independentemente do reafirmado caráter
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instrumental da educação em relação à emancipação do indivíduo.
Em segundo lugar, a educação é vinculada à dignidade humana, como
expresso no art. 26 (2), dado o seu caráter emancipatório, voltado ao pleno
desenvolvimento da personalidade humana, e ao fortalecimento dos direitos
e das liberdades fundamentais, restando evidente que promover um é promover o outro, e vice-versa. Por isso é direito de todos (art. 26 (1)).
Sendo direito de todos, é direito fundamental, caracterizado pela universalidade, igualdade e indisponibilidade; é direito social que se realiza por
intermédio da ação do Estado; é direito coletivo, dado que a efetividade do
direito à educação e suas repercussões beneficiam reciprocamente o indivíduo e a coletividade.
O valor da educação, no contexto da ONU, portanto, não é axiomaticamente neutro: volta-se à promoção dos direitos e das liberdades próprias do
Estado Democrático, em cuja base se encontra a dignidade humana.
Quanto ao objetivo do direito individual à educação, a DUDH fixa seu
objetivo no pleno desenvolvimento da personalidade humana, elemento já
presente nos arts. 22 e 29 e que percorre toda a DUDH na consolidação do
conceito holístico da natureza humana e da unidade de todos os direitos e
que contempla, indiretamente, a educação para direitos humanos16.
O conteúdo do art. 26 seria posteriormente reafirmado e especificado
por via do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(PIDESC – com vigência internacional desde 3 de janeiro de 1976 e no Brasil
a partir de 1992, Decreto 591).

3. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (PIDESC): direito à educação no movimento de
especialização e diferenciação das normas internacionais. A
crescente definição de responsabilidades.
O PIDESC dedica dois artigos ao direito à educação:
Artigo 13
1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa à educação. Concordam em que
a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do sentido de sua dignidade e
a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberCf. CLAUDE, Richard Pierre. Direito à educação e educação para os direitos humanos. Sur
Rev. Int. de Direitos Humanos, v. 2, n. 2, p. 36-63, 2005. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452005000100003&lng=en&nrm=iso. Acesso
em: 01 mar. 2018.
16
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dades fundamentais. Concordam ainda que a educação
deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e
entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e
promover as atividades das Nações Unidas em prol da
manutenção da paz.
2. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem
que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito:
a) A educação primaria deverá ser obrigatória e acessível
gratuitamente a todos;
b) A educação secundária em suas diferentes formas,
inclusive a educação secundária técnica e profissional,
deverá ser generalizada e torna-se acessível a todos, por
todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;
c) A educação de nível superior deverá igualmente tornase acessível a todos, com base na capacidade de cada
um, por todos os meios apropriados e, principalmente,
pela implementação progressiva do ensino gratuito;
d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do
possível, a educação de base para aquelas pessoas que
não receberam educação primaria ou não concluíram o
ciclo completo de educação primária;
e) Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento
de uma rede escolar em todos os níveis de ensino,
implementar-se um sistema adequado de bolsas
de estudo e melhorar continuamente as condições
materiais do corpo docente.
1. Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso,
dos tutores legais de escolher para seus filhos escolas
distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas,
sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino
prescritos ou aprovados pelo Estado, e de fazer com que
seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.
2. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá
ser interpretada no sentido de restringir a liberdade de
indivíduos e de entidades de criar e dirigir instituições
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de ensino, desde que respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1 do presente artigo e que essas instituições observem os padrões mínimos prescritos pelo
Estado.
Artigo 14 – Todo Estado-Parte do presente pacto que, no
momento em que se tornar Parte, ainda não tenha garantido em seu próprio território ou territórios sob sua
jurisdição a obrigatoriedade e a gratuidade da educação
primária, se compromete a elaborar e a adotar, dentro
de um prazo de dois anos, um plano de ação detalhado destinado à implementação progressiva, dentro de
um número razoável de anos estabelecidos no próprio
plano, do princípio da educação primária obrigatória e
gratuita para todos.

O art. 13 é o mais longo e o mais detalhado do PIDESC, avançando na
proteção genérica da DUDH. Sua redação permite a verificação empírica, em
cada Estado nacional, das especificações ali indicadas, inclusive em relação
a direitos na educação: liberdade religiosa e o direito dos pais escolherem a
educação dos filhos, proibição de discriminação e igualdade de tratamento,
liberdade acadêmica e autonomia dos estabelecimentos de ensino.
No sistema da ONU, além do PIDESC, foram celebrados outros compromissos internacionais complementares que, direta ou indiretamente, interferem no direito à educação. Entre todos, encontram-se devidamente incorporados ao sistema jurídico nacional a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965 (Decreto
65.810/69); a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979 (Decreto 4.377/2002); a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo
Decreto 6949/2009, esta última na forma do parágrafo 3º, do art. 5º da Constituição Federal, isto é, com força equivalente à das emendas constitucionais.
Nesse movimento de especialização e diferenciação das normas
internacionais, dois documentos devem ser ressaltados: a Declaração
Universal dos Direitos das Crianças de 1959, e a Convenção Relativa à Luta
contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960 (incorporada ao direito
brasileiro pelo Decreto 63.223/68).
Pela Declaração, entre outros valores, restou estabelecido o conceito de
proteção especial para a criança que, no Brasil, se tornou norma constitucional, à mercê do art. 227, parágrafo 3º, da CF/88, e fundamento do Estatuto
da Criança e do Adolescente de 1990 (Lei 8.069). O teor dos princípios 2º e
7º da Declaração é o seguinte:
Princípio 2º – A criança gozará proteção especial e ser328

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

-lhe–ão proporcionadas oportunidades e facilidades,
por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
de forma sadia e normal e em condições de liberdade e
dignidade.
Princípio 7º – A criança terá direito a receber educação,
que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições
de iguais oportunidades, a desenvolver as suas aptidões,
sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da
sociedade.

Tais princípios foram posteriormente inseridos na Convenção sobre os
Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em
24 de novembro de 1990, já como obrigações específicas para os Estados:
1. Os Estados-Partes reconhecem o direito da criança à
educação e tendo, nomeadamente, em vista assegurar
progressivamente o exercício desse direito na base da
igualdade de oportunidades:
a) Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito para
todos;
b) Encorajam a organização de diferentes sistemas de
ensino secundário, geral e profissional, tornam estes
públicos e acessíveis a todas as crianças e tomam medidas adequadas, tais como a introdução da gratuidade
do ensino e a oferta de auxílio financeiro em caso de necessidade;
c) Tornam o ensino superior acessível a todos, em função das capacidades de cada um, por todos os meios
adequados;
d) Tornam a informação e a orientação escolar e
profissional públicas e acessíveis a todas as crianças;
f) Tomam medidas para encorajar a frequência escolar
regular e a redução das taxas de abandono escolar.
2. Os Estados-Partes tomam as medidas adequadas para
velar por que a disciplina escolar seja assegurada de forma compatível com a dignidade humana da criança e
nos termos da presente Convenção.
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3. Os Estados-Partes promovem e encorajam a cooperação internacional no domínio da educação, nomeadamente de forma a contribuir para a eliminação da
ignorância e do analfabetismo no mundo e a facilitar o
acesso aos conhecimentos científicos e técnicos e aos
modernos métodos de ensino. A este respeito atenderse -á de forma particular às necessidades dos países em
desenvolvimento.

A Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino é a mais antiga norma internacional especificamente direcionada à educação. O termo discriminação tem o seu conteúdo definido no art. 1º.
[...] abarca qualquer distinção, exclusão, limitação ou
preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a
igualdade de tratamento em matéria de ensino17.

Suas disposições alcançam todos os níveis de ensino, restando claro que
a discriminação pode configurar-se por ação ou omissão governamental inclusive em razão de alteração de condições de igualdade de oportunidades
anteriormente existentes.
Ainda no sistema da ONU há outros documentos específicos tais
como: Recomendação acerca da condição dos trabalhadores da educação
(1966); Recomendação sobre educação para a compreensão, a cooperação
e a paz internacionais e educação relativa aos direitos humanos (1974,
com atualizações em 1995 ); Recomendação sobre o desenvolvimento de
educação de adultos (1976); Declaração da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental (Tbilisi, 1977); Carta Internacional de Educação Física e Esporte (1978); Convenção sobre o ensino técnico e profissional
(1989); Recomendação sobre o reconhecimento de estudos e de títulos de
ensino superior (1993); Recomendação acerca da condição do pessoal docente de educação superior (1997); Recomendação revisada acerca do ensino técnico e profissional (2001); além de outras que indiretamente alcançam
o direito à educação.
Dessa exposição, podemos apontar as seguintes características do direito à educação na ordem internacional:
- é um direito subjetivo fundamental, de extração social, que
tem por finalidade a mais ampla promoção da dignidade humana e dos direitos humanos, visando uma compreensão comum
17
Documento disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-63223-6-setembro-1968-404776-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 26 fev. 2018.
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dos direitos e liberdades, a promoção da paz e a afirmação de
sociedades livres e democráticas;
- seu conteúdo, de natureza instrumental, abrange todos os processos que capacitem os indivíduos a participar efetivamente de
uma sociedade livre, favoreçam a compreensão, a tolerância e a
amizade entre as nações;
- são seus titulares os indivíduos, a sociedade, os Estados, e sujeitos passivos, os Estados, a sociedade, a família, os indivíduos;
- o campo de realização do direito à educação é, por excelência
o dos territórios nacionais, daí resultando as obrigações de promoção, proteção e garantia, particularmente no que diz respeito
à universalidade e equidade de acesso;
- é a epítome da indivisibilidade e interdependência dos direitos
fundamentais.
A conclusão encontra-se expressa no Comentário Geral 11, de1999, da
Comissão de Direitos Econômicos e Sociais da ONU, sobre questões substantivas de aplicação do PIDESC (1966), da seguinte maneira:
The right to education, recognized in articles 13 and 14 of
the Covenant, as well as in a variety of other international treaties, such as the Convention on the Rights of the
Child and the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women, is of vital importance. It
has been variously classified as an economic right, a social
right and a cultural right. It is all of these. It is also, in many
ways, a civil right and a political right, since it is central to
the full and effective realization of those rights as well. In
this respect, the right to education epitomizes the indivisibility and interdependence of all human rights18.

Os princípios e normas do Direito Internacional à educação se refletem
na CF/88, assim como as peculiaridades específicas do direito à educação em
termos de natureza jurídica, titularidade ampliada, continuidade e não exaurimento das correlatas obrigações.
A proteção jurídica do direito à educação, enfim, é ampla e vem sendo
OHCHR. CESCR. General Comment 11: Plans of Action for Primary Education (Art. 14). 10
maio 1999. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/4538838c0.html. Acesso em: 28
fev. 2018. Tradução livre: “O direito à educação, reconhecido nos arts. 13 e 14 da Convenção,
assim como em alguns outros tratados internacionais, tais como a Convenção dos Direitos da
Criança e a Convenção para Eliminação das Formas de Discriminação contra a Mulher, é de
vital importância. Classificado como direito econômico, direito social e direito cultural, é tudo
isso. É também, de várias maneiras, direito civil e direito político, dado que é central para a
completa e efetiva realização também daqueles direitos. Nesse sentido, o direito à educação
representa a indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos”.

18
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reafirmada pelos Estados-membros. Do que se conclui, por evidente, que o
problema das vulnerabilidades da educação não decorre da ausência de normas jurídicas, mas da sua implementação. “A crise da educação é uma crise
moral”19.

4. O Debate Atual: qualidade e responsabilidade
compartilhada.
O comprometimento dos Estados-membros da ONU com a educação
foi reafirmado, no ano de 1998, por meio do programa Educação para Todos
– EPT, adotado pela Resolução A/RES/52/84 da Assembleia Geral da ONU,
resultado da Conferência Mundial Educação para Todos, realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO,
em Jomtien (1990).
Seu objetivo foi expandir as oportunidades educacionais para crianças,
jovens e adultos até 2015, pela realização das seguintes metas: expansão da
educação e cuidado na primeira infância, universalização da educação elementar gratuita e obrigatória, aprendizado de jovens e adultos, redução das
taxas de analfabetismo, igualdade de gênero nas oportunidades educacionais e qualidade da educação, em todos os seus aspectos. O relatório sobre
os resultados do EPT aponta que os esforços empreendidos desde 2000 garantiram acesso à escola, particularmente nos países mais pobres, mas não
garantiram sucesso em outras áreas cruciais como qualidade da educação,
cuidados na primeira infância e alfabetização de adultos20.
No Brasil, em particular, ampliou-se a obrigatoriedade da educação básica gratuita, incluindo-se as crianças a partir dos 4 anos de idade e até os 17
anos (Emenda Constitucional 59/2009); e foi aprovado novo Plano Nacional
de Educação pela Lei 13.005/14. Adicionalmente, a Lei 12.858/20 determinou a aplicação de 75% das receitas auferidas pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, como proporção do produto interno bruto (PIB), na
forma do art. 214, VI da CF/88. De acordo com a Meta 20 do Plano Nacional
de Educação, a ampliação do investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo o patamar de 7% do PIB do país no quinto ano de
vigência da Lei e, no mínimo o equivalente a 10% do PIB no final do decênio.
Conforme relatório sobre o EPT, preparado pelo Ministério da Educação, o
País no período praticamente universalizou a educação fundamental (98,2%)
– importante fator de redução de desigualdades no acesso tanto em razão
WORLD BANK. Learning to realize education’s promise. Washington, 2018. Disponível em:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096ov.pdf. Acesso em: 28 fev. 2018.
20
Cf. UNESCO. Relatório de Monitoramento Global de EPT 2015. Paris, 2015. Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565por.pdf. Acesso em: 03 mar. 2018.
19
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de cor do aluno quanto de localização da escola e renda domiciliar per capta
–, houve expansão da oferta de educação profissional e redução das taxas de
analfabetismo entre jovens e adultos21.
A agenda da ONU pós-2015 deriva da Declaração de Incheon, adotada
no Fórum Mundial de Educação em 2015, e constitui o fundamento das metas
educacionais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que
orientam a Agenda 2030 Para o Desenvolvimento Sustentável, adotados pela
ONU em setembro de 2015 (Resolução da Assembleia Geral A/RES/70/1)22.
A educação consta do ODS 4: “[e]nsure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities for all”. No conjunto, o
quadro geral aponta que a matrícula na educação primária em países em desenvolvimento chegou a 91%, mas 57 milhões de crianças permanecem fora
da escola; mais da metade das crianças que não se matricularam na escola
vivem na África Subsaariana. Estima-se que 50% das crianças fora da escola
com idade escolar primária vivem em áreas afetadas por conflitos. Crianças
das famílias mais pobres são quatro vezes mais propensas a estar fora da escola do que crianças de famílias mais ricas. O mundo conquistou a igualdade
na educação primária entre meninas e meninos, mas poucos países alcançaram essa meta em todos os níveis de educação. Entre os jovens de 15 a 24
anos, a taxa de alfabetização melhorou globalmente, de 83% para 91% entre
1990 e 201523.
As metas específicas da ODS 4 visam garantir, até 2030, resultados relevantes e eficazes de aprendizagem; educação pré-escolar de qualidade; igualdade de acesso à educação técnica; ampliação do número de jovens e adultos
com habilidades relevantes; incluindo competências técnicas e profissionais;
alfabetização adequada de jovens e adultos e conhecimento básico de matemática; promoção de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável;
melhores instalações físicas para a educação; ampliação de bolsas de estudo
para o ensino superior e técnicos; ampliação do contingente de professores
qualificados. Em relação aos grupos mais vulnerável, prevê a eliminação das
disparidades de gênero, igualdade de acesso e formação profissional para
deficientes, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade24.
O Relatório de Monitoramento Global da Educação 2017/8, documento bienal que divulga o panorama mundial dos progressos educacionais de
21
BRASIL. Relatório Educação para Todos no Brasil 2000-2015. Brasília: Ministério da Educação, 2014. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2014-pdf/15774-ept-relatorio-06062014/file. Acesso em: 26 fev. 2018.
22
UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 25 set. 2015. Disponível em: http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Acesso em: 26 fev. 2018.
23
Tradução livre: “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. (Ibid).
24
Ibid.
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acordo com a ODS 4, aponta se concentrarem no continente africano as situações mais candentes de vulnerabilidades educacionais. O Brasil situa-se na
faixa média de desempenho em relação à maioria das metas, com exceção
do acesso à educação secundária, da educação profissional e difusão de habilidades das tecnologias de informação e comunicação (TICs – abaixo da
média), o que é extremamente preocupante25.
A proposta central do Relatório para superação dessas vulnerabilidades é a atuação conjunta de governos, sociedade civil, famílias, professores,
alunos. Deste ponto de vista, ações de monitoramento e responsabilização
são cruciais. Elaboração de relatórios internacionais, relativos a tratados internacionais juridicamente vinculativos sobre o direito à educação; competição eleitoral; movimentos sociais; atuação da mídia; planos educacionais
estabelecidos em lei; fiscalização orçamentária; comitês legislativos de monitoramento; comitês sociais; de monitoramento sistemas institucionais de
avaliação escolar; possibilidade de os cidadãos processarem juridicamente
os governos por violação do direito à educação; responsabilização de professores e alunos com base no desempenho etc., todas são medidas analisadas
no Relatório.

Conclusão
É inegável a contribuição da DUDH nos esforços de superação das
vulnerabilidades na educação. O Direito Internacional conferiu à educação
uma natureza pública, de âmbito global e cercou de diversas garantias, que
se traduzem em obrigações para os Estados. De modo geral, nos documentos internacionais que cuidam da matéria, reconhece-se o direito e o dever
dos Estados para regulamentar o ensino, e a sua obrigação de financiamento
da educação. Com isso, reafirma-se que a educação deve estar voltada, antes de tudo, para as necessidades sociais locais, para inserção do indivíduo
na comunidade em que vive. Não por outras razões, restou reafirmado na
Declaração de Incheon (2015), que a responsabilidade fundamental para a
implementação das medidas da Agenda conjunta pela educação é dos governos, sendo o âmbito nacional o campo, por excelência, das atividades educacionais.
O problema, como se sabe, é a implementação do direito que, apesar
dos esforços nacionais e internacionais, é sensivelmente desigual. Entre as
principais dificuldades estão o estabelecimento de parâmetros de atendimento mínimo do direito à educação, especialmente para o ensino básico, a
Cf. UNESCO. Relatório de Monitoramento Global da Educação 2017/18 – Resumo. Responsabilização na Educação: cumprir nossos compromissos. Paris: UNESCO, 2017, p. 42 e 44, figuras 10 e 11. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259593por.pdf.
Acesso em: 16 maio 2018.
25

334

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

incorporação desses parâmetros às Constituições ou legislações nacionais e
a sua realização.
Vulnerabilidades na educação são um problema jurídico à medida que
constituem inconstitucionalidades omissivas ou comissivas e violações da legislação internacional; sua superação depende de empatia e consenso. Consenso global temos; e um valor é tanto mais forte quanto fundamentado em
consenso.
Há limites para a empatia?
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A INTERAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À EDUCAÇÃO E À PAZ
Adriana Machado Yaghsisian1
Simone Alves Cardoso2

Introdução
Os reflexos das atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial expuseram a necessidade de elaboração de uma declaração relativa a direitos
humanos. Assim, foi aprovada em 1948 a Declaração Universal de Direito Humanos (DUDH). Apesar de todos os esforços ocorridos ao longo de 70 anos,
várias violações a estes direitos têm chocado a comunidade internacional.
Com o fenômeno da globalização, algumas questões ficam mais evidentes, em especial a dificuldade dos Estados em manter a paz, em um ambiente
de cooperação para enfrentamento dos desafios que a sociedade pós-moderna nos impõe, como as vulnerabilidades evidenciadas nos conflitos que
se desenvolvem na Síria, que evidenciam interesses opostos entre grandes
potências.
A extensão transnacional das causas e efeitos dos conflitos internacionais denotam complexidade, pois se inter-relacionam com problemas sociais
e econômicos e geralmente atingem mais de um grupo de pessoas. Desse
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modo, os conflitos internacionais devem ser preocupação de Estados, organizações e instituições internacionais, sociedade civil, dentre outros.
Um dos desafios e interesse que pode ser objeto de preocupação da
comunidade internacional é o fomento a uma mudança de paradigma em
relação à temática de prevenção e resolução de conflitos internacionais, de
forma não violenta, para minimizar a violação dos direitos humanos.
Desse modo, o objetivo do capítulo é demonstrar a importância da interação entre o direito humano à educação e à paz na busca do desenvolvimento de sociedades mais pacíficas, justas e equilibradas, permitindo concretude
aos direitos humanos.
No decorrer do texto, primeiramente, falaremos acerca da paz e a evolução do seu reconhecimento como direito humano. Na sequência, indicaremos a importância do reconhecimento da educação como direito humano,
como singular componente para estabelecer uma ponte entre os demais direitos humanos em direção à construção de sociedades mais pacíficas.

1. Contextualização Internacional do Direito à Paz
A história da humanidade e da formação dos Estados modernos foi envolvida por guerra e a paz. A paz e a guerra formam uma intrincada relação
que, para bem compreendê-la, nos remete ao início da civilização.
Assim é que, na visão de Grotius, em sua clássica obra O direito da guerra e da paz, a “própria guerra nos levará em seguida à paz como a seu último
fim”3. Na visão de Sêneca, a sociedade não pode subsistir senão pelo amor
e pela proteção recíproca das partes de que se constitui4. Desse modo, podemos indicar o século XX como o ponto de partida para a ideia moderna de
paz e pacifismo social.
As Conferências de Haia para a Paz (1899 e 1907), por inspiração da
opinião pública, ficaram conhecidas oficialmente como Convenções sobre a
Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais. Elas tiveram um caráter
inovador no campo da diplomacia e das relações internacionais, pois foram
as primeiras conferências multilaterais a trazer a ideia de um pacifismo ativo,
com a finalidade de incentivar a solução pacífica de controvérsias e evitar a
guerra5.
Contudo, a iniciativa das Conferências de Haia não foi suficiente para
conter as tensões internacionais que assolavam a Europa no início do século
XX. Os conflitos imperialistas, a política de alianças e a corrida armamentista
culminaram na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que envolveu países
GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. Trad. Ciro Mioranza. v. 1. Ijuí: Unijuí, 2004.
Ibid.
5
LAFER, Celso. Conferências da Paz de Haia (1899 e 1907), s/d. Disponível em: http://cpdoc.
fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CONFER%C3%8ANCIAS%20DA%20
PAZ%20DE%20HAIA.pdf. Acesso em: 30 nov.2017.
3
4
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de todos os continentes e teve alto poder de destruição.
Em janeiro de 1919, os países vitoriosos na Primeira Guerra se reuniram
na Conferência de Paris, a fim de discutir as bases dos acordos de paz. Nessa
Conferência foi proposta a criação da Liga das Nações, organismo internacional que seria responsável por zelar pela paz mundial.
A década de 1930 foi marcada pelo expansionismo dos países do Eixo
e pelas novas ideologias que assolaram a Europa, dando origem à Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), que fragilizou o cenário internacional.
Durante este período, surgiu um diálogo entre Einstein e Freud, por
meio da troca de correspondências no ano de 1932, que abordou a maneira
de se evitar a guerra. Essas mensagens surgiram em meio à carnificina estabelecida pela guerra das trincheiras, que marcou a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918). O diálogo de culturas que então se estabelece demonstra a interface entre direito e violência6.
Einstein apresenta seu propósito de intenções, por assim dizer, a Freud,
com indagação que retrata profundas preocupações de sua mente: existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Einstein busca em
Freud a sugestão de métodos educacionais existentes fora dos objetivos da
política, para que, assim, os obstáculos eventualmente estabelecidos sejam
afastados7.
Outro questionamento é, então, elaborado por Einstein, doravante voltado à dúvida do porquê da vontade da maioria (na verdade, a minoria dominante) prevalecer sobre a vontade daqueles que se resignam a sofrer com
uma situação de guerra, ao que ele próprio responde: as escolas, a imprensa
e até a Igreja, invariavelmente, estão sob o seu poderio8.
Freud identifica na união o caminho para derrotar a violência. De acordo com Freud, tal caminho encontrava no lema “a união faz a força” sua
maior expressão. E o poder dos que assim se unem representa a lei, que se
contrapõe à violência do indivíduo só. A lei passa a ser a força de uma comunidade, mas, ainda assim, a lei é violência (violência da comunidade), posto
recair sobre qualquer indivíduo que lhe ofereça oposição9.
Freud admite, ainda, que somos pacifistas e possuímos um ativismo que
nos é intrínseco. Eis a questão: porque as pessoas se revoltam contra a guerra? Por que não a aceitamos como uma de tantas calamidades da vida? Ele
próprio responde: porque toda pessoa tem o direito à própria vida. Nessa
visão, a guerra põe fim a vidas ávidas de esperanças, compele os homens a
6
Um diálogo entre Eisntein e Freud: por que a guerra? Santa Maria: Faculdade de Direito de
Santa Maria, 2005. Disponível em: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/05620.pdf.
Acesso em: 24 maio 2018.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Ibid.
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matar outros e tudo destrói.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas e o
holocausto havia manchado a história da humanidade. A criação em 1945
da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como principal missão a
defesa dos direitos fundamentais do ser humano e a garantia da paz mundial,
colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado, representou uma reação a este caos.
No mesmo sentido, em novembro de 1945, foi criada a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência especializada da ONU. Essa agência tem como função zelar pela paz mundial,
por meio do desenvolvimento da educação, ciência, cultura e comunicações.
Surgiu então a ideia de desenvolver o pacifismo de conflitos internos, considerando que a ideia de paz nasce da mente dos homens, como a UNESCO
dispôs no Preâmbulo de seu ato constitutivo: “That since wars begin in the
minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be
constructed [...]”10.
Entretanto, o mundo mais uma vez foi palco de conflitos, já que o fim da
Segunda Guerra Mundial intensificou a disputa entre Estados Unidos e União
Soviética, resultando na Guerra Fria (1945-1991). A corrida armamentista representava uma ameaça para o frágil tempo de paz que tentava se estabelecer, resultando em instabilidade e medo.
A importância da atuação da ONU em busca da paz mundial se dá pelo
comprometimento dos Estados signatários, pois a cada declaração ou resolução publicada, os Estados se comprometem a tomar medidas assegurando
os objetivos do documento. Cabe destacar ainda a visibilidade trazida pelo
documento – as declarações e resoluções da ONU colocam o tema em pauta
na sociedade, trazendo à tona o debate e a conscientização.
A paz, tão desejada no século XX, ficava cada vez mais distante. Ao mesmo tempo que o cenário internacional despertava para a busca da paz, com
as Conferências de Haia para a Paz, os conflitos mundiais impediam que ela
fosse alcançada.
Nessa linha de atuação seguiram os organismos internacionais nos anos
que sucederam, dos quais merecem destaque a Declaração do Oceano Índico
como Zona de Paz11, a Declaração sobre a Utilização do Progresso Científico
e Tecnológico nos Interesses da Paz e em Benefício da Humanidade12.
Tradução livre: “Uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos
homens que as defesas da paz devem ser construídas”. (UNESCO. Basic Texts. Paris, 2004. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf#page=7. Acesso
em: 01 nov. 2017. p. 7).
11
Disponível em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/328/48/img/
NR032848.pdf?OpenElement. Acesso em: 18 jan. 2018.
12
Disponível em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/000/97/
IMG/NR000097.pdf?OpenElement. Acesso em: 18 jan.2018.
10

340

PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO A PARTIR DE DIREITOS CONSAGRADOS

Tal declaração, demonstrando a preocupação com a utilização das novas
tecnologias na guerra e na supressão de direitos humanos e liberdades
fundamentais, clama pelo emprego do progresso científico nos interesses
internacionais da paz, segurança, liberdade e independência.
Três anos mais tarde foi publicada pela ONU (1978) a Declaração sobre a
Preparação das Sociedades para a Vida em Paz. De maneira similar, em 1980
foi implementado pela ONU o Acordo Internacional para o Estabelecimento
da Universidade para a Paz e Carta da Universidade para a Paz13. A concepção
de uma universidade para a paz surgiu a partir de uma sugestão do então
presidente da Costa Rica, que defendia a criação de uma instituição internacional especializada em estudos de pós-graduação, pesquisa e divulgação de
conhecimentos especificamente voltados para a formação para a paz dentro
do sistema da Universidade das Nações Unidas.
Ainda, em dezembro de 1982, a ONU aprovou a Declaração sobre a Participação das Mulheres na Promoção da Paz e Cooperação Internacional14,
desta vez voltando sua atenção à participação das mulheres na construção da
paz. O documento visa reafirmar o compromisso da ONU em promover direitos iguais para homens e mulheres e eliminar qualquer forma de preconceito
e discriminação.
Em 1988, a ONU publicou a Declaração sobre a Prevenção e Remoção
de Disputas e Situações que Podem Ameaçar a Paz e a Segurança Internacional e o Papel das Nações Unidas neste domínio15. Já em 1989 ocorreu a Conferência Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, em Yamoussoukro,
Costa do Marfim, sendo um convite aos Estados, organizações intergovernamentais e não governamentais às comunidades científicas, educacional e
cultural do mundo e, ainda, todos os indivíduos a participarem do Programa
de Paz e a construírem uma nova visão de paz.
Com o fim da Guerra Fria, em 1991, a ONU publicou a Declaração das
Nações Unidas em Busca de Fatos no Campo de Manutenção da Paz e Segurança Internacional16, a fim de encorajar os Estados a submeterem suas
disputas ou situações conflituosas aos órgãos das ONU, competentes para
apurar os fatos.
Em junho de 1993 ocorreu em Viena a Conferência Mundial sobre os
Direitos Humanos, culminando na aprovação da Declaração e Programa de
Ação de Viena. Nessa conferência foi definitivamente legitimada a noção de
Disponível em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/390/74/
IMG/NR039074.pdf?OpenElement. Acesso em: 23 jan.2018.
14
Disponível em: https://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r063.htm. Acesso em: 23 jan.
2018.
15
Disponível em: http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r051.htm. http://www.
un.org/documents/ga/res/43/a43r051.htm. Acesso em: 24 jan. 2018.
16
Disponível em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/581/47/
IMG/NR058147.pdf?OpenElement. Acesso em: 25 jan. 2018.
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indivisibilidade dos direitos humanos, assim como a enfatizada a importância
do direito à paz17.
Em fevereiro de 1994, na cidade de El Salvador, aconteceu o Primeiro
Fórum Internacional sobre a Cultura de Paz18, no mesmo ano, a ONU (1994)
aprovou a Declaração sobre o Reforço da Cooperação Entre as Nações Unidas
e os Acordos ou Agências Regionais para a Manutenção da Paz e da Segurança internacionais19, em mais um gesto de estímulo à atuação dos Estados-membros da ONU em busca da paz.
O progresso obtido pela ONU nesse campo deve ser entendido como a
base para a criação do direito humano à paz, já que, com essas declarações,
conferências e fóruns se evidenciou a importância da paz para o desenvolvimento da humanidade e efetividade dos direitos humanos.
Nessa linha, em novembro de 1995, a UNESCO adotou a Estratégia de
Termo-Médio para 1996-200120, estabelecendo metas, ações e programas a
serem desenvolvidos pelos Estados-membros com o objetivo de implementar a cultura de paz por meio de um programa interdisciplinar.
Ainda em 1995, a UNESCO promoveu o Segundo Fórum Internacional sobre a Cultura de Paz21, nas Filipinas. Esse fórum trabalhou na evolução do conceito de cultura de paz, seus princípios básicos e assuntos relacionados. Além
disso, a fim de reforçar a não-violência e o respeito aos direitos humanos,
destacaram-se como elementos essenciais a compreensão intercultural, a
tolerância e a solidariedade.
A fim de incentivar as ações pela paz, em 1997 a ONU, por meio da Resolução 52/15, intitulou o ano de 2000 como o Ano Internacional da Cultura
de Paz, e, em 1998, por meio da Resolução 53/25, proclamou o período de
2001-2010 como a Década Internacional para a Cultura de Paz e Não Violência para as Crianças do Mundo.
Ademais, em 1999 ocorreu a aprovação pela ONU da Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. A Declaração é composta de nove
artigos e detalha as bases e valores da cultura de paz. O programa de ação
traz os objetivos, estratégias para a promoção da cultura de paz, que deve
ser atingida através da educação, do desenvolvimento econômico e social
sustentável, dos direitos humanos, da igualdade entre mulheres e homens,
Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html. Acesso em: 27
jan. 2018.
18
Maiores
informações
disponíveis
em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000973/097305eb.pdf. Acesso em: 11 jan. 2018.
19
Disponível em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/581/47/
IMG/NR058147.pdf?OpenElement. Acesso em: 25 jan. 2018.
20
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803E.pdf. Acesso em:
10 jan.2018.
21
Informações Disponíveis em: Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001522/152204eo.pdf. Acesso em: 11 jan. 2018.
17
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da participação democrática, da compreensão, tolerância e solidariedade, da
comunicação participativa e livre circulação de informação e conhecimento,
e da promoção da paz e segurança internacionais22.
Em 26 de março de 2013 foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a
Resolução (A/RES/67/104)23, intitulada Proclamação de uma Década Internacional de Abordagem das Culturas (2013-2022), que ressaltou a necessidade de incentivar atividades para promover o diálogo entre religiões e culturas para melhorar a paz e a estabilidade social, o respeito por diversidade e
respeito mútuo nas comunidades onde há diversidade e criação, em escala
global e também em nível regional, nacional e local, de um ambiente que
promova paz e compreensão mútua.
Em 2015, como parte da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável,
a ONU adotou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) em substituição aos Objetivos do Milênio. A Agenda 2030, alicerçada na DUDH e nos
tratados internacionais correspondentes, traz objetivos e metas que têm o
papel de estimular ações que focam as pessoas, o planeta, a prosperidade, a
paz e a parceria24. Sobreleva-se realçar a inter-relação feita no Preâmbulo da
Agenda 30 em relação à paz e ao desenvolvimento sustentável, o que significa que não pode haver este sem aquela e não há paz sem desenvolvimento
sustentável.
A referida agenda reconhece, ainda, a necessidade de construção de
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que ofereçam igualdade de acesso à
justiça, fundamentada no respeito aos direitos humanos, incluído aí o direito
ao desenvolvimento, o efetivo Estado de Direito e a boa governança em todos os níveis e em instituições transparentes, eficazes e responsáveis25.
Todas as contextualizações apresentadas reforçaram a necessidade
de reconhecimento da paz como direito humano. Neste ponto, o item seguinte irá apresentar como se chegou a Declaração sobre o Direito à Paz (A/
RES/71/189), aprovada pela Assembleia Geral, Comissão de Direitos Humanos e Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2016.

2. Reconhecimento do Direito Humano à Paz
A implementação de uma cultura de paz requer uma mobilização universal de todos os meios de comunicação e educação, formais e informais. As
Disponível em: http://www.comitepaz.org.br/download/Declara%C3%A7%C3%A3o%20
e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20uma%20Cultura%20de%20
Paz%20-%20ONU.pdf. Acesso em: 25 jan.2018.
23
Disponível em: http://undocs.org/es/A/RES/67/104. Acesso em: 08 mar.2018.
24
ONU. Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A/
RES/70/1, 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em:
1 mar. 2018.
25
Ibid.
22
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ações para a promoção da paz, contudo, ainda não contavam com o suporte
de um direito à paz explícito como requisito fundamental para promoção dos
direitos humanos.
Assim, ficou evidente a consolidação do direito à paz como um direito
humano, reforçando a sua imprescindibilidade para o desenvolvimento de
todos os outros direitos e liberdades almejados pela sociedade, inclusive a
educação.
Nesse sentido, começou a ser desenvolvido na Espanha um projeto de
declaração sobre o direito humano à paz. Em março de 2007, na Espanha, o
Conselho Consultivo do Governo da Catalunha para a Promoção da Paz aprovou a Declaração de Luarca sobre o Direito Humano à Paz, que traz em seu
art. 1º a afirmação: “As pessoas, os grupos e os povos têm o direito inalienável a uma paz justa, sustentável e duradoura”26.
Assim, o Projeto de Declaração Universal sobre o Direito Humano à Paz
começava a ser discutido e desenvolvido, tomando forma a cada reunião,
fórum, congresso e encontro internacional.
Ainda em 2007 ocorreu o Fórum sobre Sociedade Civil e Desenvolvimento: Uma Plataforma para o Desenvolvimento – Contagem Regressiva até
2015, em Genebra, tendo como um dos assuntos o direito humano à paz.
Nesse fórum se discutiu a Declaração de Luarca, obtendo a principal conclusão de que a paz é um direito humano e condição essencial para o desenvolvimento dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais27.
Alguns anos depois, em 2010, a Associação Espanhola para o Direito
Internacional dos Direitos Humanos (AEDIDH) e a UNESCO aprovaram a Declaração de Bilbao para o Direito Humano à Paz28.
A Declaração de Bilbao, além de reconhecer a concepção positiva de
paz, que vai além da ausência de conflito armado e está ligada a eliminação
de todas as formas de violência, explora a ideia de que a paz é uma condição
essencial para a satisfação das necessidades básicas dos seres humanos e
para o efetivo respeito aos direitos humanos.
A fim de colher elementos para o rascunho da declaração sobre o direito
à paz e com base na Resolução 14/3, em 2010 a ONU iniciou seus trabalhos
lançando uma pesquisa para que os Estados-membros se manifestassem a
respeito das propostas e ações necessárias para a promoção do direito humano à paz29.
Disponível em: http://www.comitepaz.org.br/download/Declara%C3%A7%C3%A3o%20
de%20Luarca.pdf. Acesso em: 02 fev. 2018.
27
ZAYAS, Alfred-Maurice de. Civil Society and Development Forum: A Platform for Development
– Countdown to 2015, 2007. Disponível em: https://alfreddezayas.com/Lectures/CSDFluarca.
shtml. Acesso em: 10 de jan. 2018.
28
Disponível em: http://fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/Declaraciones/Declaracion-Bilbao_DerechoHumanoPaz.pdf. Acesso em: 02 fev. 2018.
29
UNITED NATIONS. Right of Peoples to Peace – Questionnaire, 2010. Disponível em: http://
26
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Na mesma linha, em um encontro realizado pela AEDIDH, em junho de
2010, o texto da Declaração de Bilbao foi revisado e aprovado com a publicação da Declaração de Barcelona sobre o Direito Humano à Paz30.
Por sua vez, em dezembro de 2010 ocorreu a Conferência Internacional
sobre o Direito Humano à Paz, em Santiago de Compostela, na Espanha, que
aprovou unanimemente a Declaração de Santiago sobre o Direito Humano à
Paz e fundou o Observatório Internacional sobre o Direito Humano à Paz31.
Com isso, o Conselho de Direitos Humanos da ONU tomou a frente das
negociações e, nos anos que se seguiram, ocorreram três sessões com o objetivo de finalizar a declaração, cujo texto foi preparado com base nas discussões realizadas durante a primeira e a segunda sessão do grupo de trabalho
e levando em consideração também as consultas informais realizadas entre
as sessões.
O texto da Declaração sobre o Direito à Paz foi aprovado durante a 32ª
Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em junho de 2016, que
contou com a presença de todos os 193 Estados-membros. Recomendou-se
também que a Assembleia Geral adotasse o documento, declarando assim
que todas as pessoas têm direito à paz.
A redação final da declaração, composta de um preâmbulo e cinco artigos, relaciona o direito à paz com a promoção e proteção dos direitos humanos e declara, em seus arts.1º e 2º, que “[e]veryone has the right to enjoy
peace such that all human rights are promoted and protected and development is fully realized” e que “States should respect, implement and promote
equality and non-discrimination, justice and the rule of law and guarantee
freedom from fear and want to build peace within and between societies”32.
A Assembleia Geral da ONU aprovou, em 19 de dezembro de 2016, a
Declaração sobre o direito à paz, com um recorde de 131 votos a favor, 34
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/QuestionnaireRightToPeace_en.doc. Acesso em: 17 de mar. de 2018.
30
DÚRAN, Carlos Villán. The Barcelona Declaration on the Human Right to Peace. Icip-E Review, v. 4, set. 2010. Disponível em: http://www.icip-perlapau.cat/e-review/issue-4-september-2010/the-barcelona-declaration-human-right-peace.htm. Acesso em: 02 fev. 2018.
31
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz, 2010. Disponível em: http://fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/Declaraciones/Declaracion-Bilbao_DerechoHumanoPaz.pdf. Acesso em: 02 fev. 2018.
32
Tradução livre: Art. 1º “[T]todos têm o direito de desfrutar da paz, de modo que todos
os direitos humanos sejam promovidos e protegidos e o desenvolvimento seja totalmente
realizado. Art. 2º Estados devem “respeitar, implementar e promover a igualdade e a não-discriminação, a justiça e o estado de direito, e garantir a ausência de medo, como meio de
construir a paz dentro e entre as sociedades (UNITED NATIONS. Declaration on the Right to
Peace. Resolution adopted by the General Assembly. A/RES/71/189, 19 dec. 2016. Disponível
em: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/189. Acesso em 02
de fevereiro de 2018).
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contra, e 19 abstenções. Nessa ocasião, finalmente o direito à paz foi reconhecido como um direito humano.
A paz, assim considerada, encontra canais próprios para sua concretização, tendo na educação seu aspecto nuclear para desenvolvimento das
liberdades humanas fundamentais constantes na DUDH. Com esse recorte,
passaremos a discorrer sobre a educação como direito humano e sua interação com a paz para a redução das vulnerabilidades sociais.

3. A Educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos:
necessária interação com direito à paz
Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou e proclamou a DUDH, como o ideal comum a ser alcançado por todos os povos e
nações, objetivando o esforço, por meio do ensino e da educação, na promoção do respeito aos direitos e liberdades humanas fundamentais constantes
nesse documento, além de assegurar seu reconhecimento e observância universal e efetiva, entre os povos dos próprios Estados-Membros e os povos
dos territórios sob sua jurisdição.
A educação, com supedâneo na DUDH, tem aí lançada suas bases, reafirmada na Carta da ONU, de onde se ressai sua fé nos direitos humanos, na
dignidade, e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens
e mulheres.
Esses componentes, assim amalgamados, implicam uma necessária
contextualização do significado da educação voltada aos direitos humanos e
o alcance da paz.
Assim é que, todo ser humano tem direito à educação (art. 26 da DUDH),
que tem como foco o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Com esse alinhamento, a educação é hábil a promover a necessária
compreensão, tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais
ou religiosos. Atua como ponte para atuação da ONU para a consecução da
paz (art. 26 da DUDH). Constroem, juntas, alianças fundamentais em prol da
pessoa humana, no plano internacional.
Em 19 de dezembro de 2011, a Assembleia Geral da ONU, por meio da
Resolução 66/137, adota importante Declaração Para a Educação em Direitos
Humanos. A Resolução reafirma os objetivos e princípios da Carta das Nações
Unidas, com a promoção e encorajamento do respeito dos direitos humanos
e liberdades fundamentais de todos, sem qualquer distinção de raça, sexo,
língua ou religião (Preâmbulo).
Nesse contexto, a educação é instrumento de promoção de respeito
aos direitos humanos e liberdades fundamentais, na medida em que todos
têm direito a ela, devendo ser dirigida ao completo desenvolvimento da
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personalidade humana e senso de dignidade, além de capacitar todas
as pessoas a participar efetivamente em uma sociedade livre, baseada na
compreensão, tolerância e relacionamentos de todas as nações e grupos
sociais, éticos ou religiosos. Nesse mister, inclui-se o papel da educação na
implementação das atividades da ONU de manter a paz, a segurança e a
promoção do desenvolvimento humano (Preâmbulo).
A educação voltada aos direitos humanos compreende a noção de empoderamento das pessoas para exercer seus direitos e respeitar os direitos
dos demais33. Além disso, inclui a aprendizagem e o ensino no caminho que
respeita direitos, tanto de educadores como aprendizes34.
A educação em direitos humanos é assim um processo que compreende
todas as idades e envolve todas as partes da sociedade, tanto na educação
formal como na não formal35.
Para tal implementação, esforços coordenados e complementares devem advir de todos os planos internacionais, regionais, nacionais e locais36,
além do encorajamento de iniciativas voluntárias fundamentais nesse campo37.
Os Estados têm importância singular nessa trama, por assim dizer, na
adoção de medidas apropriadas para implementar, de forma efetiva, a presente DUDH.
O art. 26 da DUDH, estabelece que toda pessoa tem direito à educação.
Com essa premissa, exterioriza-se o ideário preconizado pela ONU, consubstanciado na assertiva segundo a qual a educação se reveste de instrumento
de inserção do indivíduo no mundo.
Alinhado a esse ideário, encontra-se o disposto no art. 205, da Constituição Federal (CF/88), que estabelece que a educação é direito de todos
e dever do Estado e da família, tendo por objetivo, com a colaboração da
sociedade, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Nesse sentido, é com Kant que se extrai quiçá a melhor expressão da importância da educação quando menciona que o homem não pode se tornar
homem senão pela educação38.
O direito à educação atua como condicionante do exercício de todos os
outros. Transpondo esse ideário para a seara da educação, é ela enxergada
como um dos instrumentos de transformação e mudança de paradigma
Resolução 66/137, art. 2 (c).
Ibid., art. 2 (b).
35
Ibid., art. 3(2).
36 Ibid., art. 12(2).
37
Ibid., art. 12(3).
38
KANT, I. Sobre a pedagogia. Trad. de Francisco C. Fontanella. São Paulo: Editora UNIMEP,
1996.
33
34
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referente a paz.
Retrocedendo na história educacional, podemos compreender a importância da educação como um instrumento de mudança necessário para
a formação de uma consciência crítica para o enfrentamento das questões
afetas aos diversos conflitos sociais e correspondente necessidade de conscientização das pessoas acerca da importância da cooperação em torno de
um objetivo comum voltado à paz.
Com essas breves considerações, denota-se a necessidade dos Estados
implementarem políticas públicas que promovam a interação entre o direito
humano à educação e a paz, a partir de uma visão holística da educação para
a concretização que aponte para as transformações da sociedade em direção
aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que figuram como interdependentes e exige uma compreensão de que desenvolvimento econômico,
social e ambiental caminham ao lado de uma consciência sobre educação
para a paz.
Sem essa nova abordagem, não se salvaguardará o direito da pessoa
humana à educação voltada para a sustentabilidade, compreensivo do pleno
desenvolvimento das pessoas, no que se refere às suas funções mentais e à
aquisição dos conhecimentos e valores morais que correspondam ao exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual, que implica a coexistência de uma sociedade pacífica.

Conclusão
A interação entre a paz e a educação voltadas para os direitos humanos
implica a conjugação de esforços de todos em busca de uma transformação
na consciência social em relação ao enfrentamento dos conflitos, que são
resultantes de um processo de desenvolvimento da sociedade.
A educação em direitos humanos surge, nos dias modernos, como desafio frente às violações de direitos humanos, no campo dos direitos civis e
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, representando a possibilidade do reconhecimento dos direitos humanos pelos diversos atores políticos, que incluem desde Estados a organizações internacionais.
Visando a adoção de uma concepção contemporânea de direitos humanos, apoiada em conceitos de cidadania democrática, ativa e planetária,
que preveem no seu protagonismo a formação de cidadãos conscientes de
seus direitos e deveres, alicerçada em valores humanistas, surge a interação
entre os direitos humanos, em especial o direito à educação e a paz. Nesse
contexto, o estímulo e a participação efetiva das pessoas em uma sociedade
livre e democrática governada pelo Estado de Direito, ao lado da construção,
promoção e manutenção da paz, são conditio sine qua non para a redução de
eventuais desigualdades e vulnerabilidades.
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Assim alinhadas, a educação e a paz em direitos humanos implicam mobilização global apoiada em uma cultura democrática, na compreensão dos
contextos nacional e internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e na sustentabilidade, na inclusão e pluralidade.
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A DIFICULDADE DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE EM
CENTROS HISTÓRICOS COMO FATOR DE VULNERABILIDADE
À PROTEÇÃO DA CULTURA NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS
HUMANOS
Michelle Aparecida Batista1
Susana Camargo Vieira2

Introdução
Os direitos humanos nascem, conforme lembra Norberto Bobbio,
“como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos
particulares” ao serem incorporados pelas Constituições dos Estados, e então encontram “sua plena realização como direitos positivos universais”3. E a
proteção dos direitos humanos ganhou força no cenário internacional após
a Segunda Guerra Mundial, como consequência dos horrores presenciados
pela humanidade durante o conflito. Como resultado desta experiência catastrófica que não fora evitada pela Liga das Nações, o mundo assistiu à criação da Organização das Nações Unidas (ONU), como substituta daquela. Em
10 de dezembro de 1948 a Assembleia Geral da ONU decidiu adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Esta, então, segundo Flávia
Piovesan4, “inovou extraordinariamente a gramática dos direitos humanos,
ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos,
marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos”. A universalidade dos direitos humanos refere-se à única exigência da condição de pessoa
para que esta seja titular de direitos universalmente reconhecidos. Já o caráter indivisível diz respeito à conjugação dos direitos civis e políticos com os
direitos econômicos, sociais e culturais.
A criação da ONU, a adoção da DUDH e de outros tratados sobre o tema5,
Mestre em Direito pela Universidade de Itaúna (UIT). Professora do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Diamantina. Advogada.
2
Mestre e Doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Membro de
vários Comitês Internacionais da International Law Association. Lead Faculty do Projeto Earth
System Governance. Especialista em International Law and Organization for Development pelo
Institute of Social Studies da Haia e em Gestão Técnica da Cooperação Internacional pelo PROCINT (FEA/USP/Agencia Brasileira de Cooperação. Advogada.
3
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1988. p. 30.
4
PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, p. 43-55, jan./abr. 2005. p. 44.
5“
O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um sistema
internacional de proteção desses direitos. Esse sistema é integrado por tratados internacionais
1
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e consequentemente o surgimento de um sistema de proteção conhecido
como sistema global de proteção dos direitos humanos, hoje coexiste com os
sistemas regionais Americano, Africano e Europeu. Assim, referidos sistemas
deram “início à revisão do conceito tradicional de soberania do Estado, admitindo-se certo grau de intervenção internacional no contexto interno, em
nome da garantia e do respeito aos direitos humanos”6.
Não se pode, ainda, deixar de citar a influência da DUDH na elaboração
das constituições de Estados com democracia consolidada mais recentemente, sendo que desde a sua adoção já foi traduzida para mais de quinhentos
idiomas7. A denominada Carta Internacional dos Direitos Humanos é formada pela DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos (PIDCP) e seus dois Protocolos Facultativos (sobre procedimento
de queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e seu Protocolo Facultativo.
Uma vez que a própria DUDH já se inicia, em seu primeiro artigo, afirmando que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos”, esta, que pode ser considerada como premissa de extrema
relevância, deve pautar as ações humanas presentes e futuras, de modo a
garantir que os ideais consubstanciados na DUDH, que em 2018 completa
seus 70 anos de existência, não se percam no tempo. Com esta finalidade,
este estudo preocupou-se com uma questão que pode servir de fator impeditivo ao exercício de um dos direitos elencados na DUDH. Trata-se do direito
a participar livremente da vida cultural da comunidade, previsto no art. 27 da
DUDH, que em cidades históricas, especialmente no Brasil, pode encontrar
de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos
Estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas centrais dos
direitos humanos, fixando parâmetros protetivos mínimos. Nesse sentido, cabe destacar que
até 2003 o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 149 Estados-partes,
o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais contava com 146 Estados-partes, a Convenção contra a Tortura contava com 132 Estados-partes, a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial contava com 167 Estados-partes, a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher contava
com 170 Estados-parte, e a Convenção sobre os Direitos da Criança apresentava a mais ampla
adesão, com 191 Estados-parte. O elevado número de Estados-partes desses tratados simboliza
o grau de consenso internacional a respeito de temas centrais voltados aos direitos humanos”
(Ibid., p. 45).
6
CAMBIAGHI, Cristina Timpon; VANNUCHI, Paulo. Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH): reformar para fortalecer. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 90, p. 133-163,
2013. p. 140.
7
Em 2016 “ganhou uma versão inédita no dialeto da língua indígena quechua falado por cerca
de 116 mil pessoas no noroeste da Bolívia. Com a nova tradução oficial, o documento – que já
era o mais traduzido em todo o mundo – está disponível em 501 idiomas”. Informação disponível em: https://nacoesunidas.org/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-esta-disponivel-em-mais-de-500-idiomas/. Acesso em: 16 jan. 2018.
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um empecilho: o da dificuldade na mobilidade e na acessibilidade a locais
destinados à disseminação da cultura. Isto porque conjuntos urbanos de valor histórico e cultural sofrem limitações no que se refere a modificações arquitetônicas, o que leva a um aparente obstáculo de compatibilização entre
a acessibilidade e a mobilidade com a preservação das áreas de interesse
cultural.
Levando-se em consideração a problemática apresentada, tomou-se
como parâmetro de investigação do presente estudo o Centro Histórico de
Diamantina, em Minas Gerais. Procedendo-se à análise dos direitos à livre
participação na vida cultural e à acessibilidade e mobilidade do ponto de vista do sistema de proteção dos direitos humanos, o estudo busca propor, ao
final, alternativas que busquem atrelar preservação, acessibilidade/mobilidade, e o amplo acesso à cultura.

1. O Direito à Livre Participação na Vida Cultural
O Art. 27 da DUDH dispõe que: I) “todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios”; e II) que “todo o
homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes
de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”8. Os
Pactos Internacionais de Direitos Humanos (PIDCP e PIDESC), acrescentados
à DUDH em de 1966, consagram já em seus Preâmbulos que devem ser criadas condições para que as pessoas gozem de seus direitos culturais.
Ainda em 1966, a Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional foi proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), na sua 14ª sessão.
Esta recorda a Constituição da própria UNESCO, segundo a qual “a difusão da
cultura e a educação da Humanidade para a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis à dignidade humana e constituem um dever sagrado que todas
as nações devem cumprir”9. Em 1969, a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos reitera a proteção expressa na DUDH. Mais recentemente podem
ser citados outros documentos que também tratam dos direitos culturais: a
Declaração Universal sobre Diversidade Cultural de 2001 e a Declaração de
Istambul de 2002. Destas surgem a Convenção da Diversidade em 2005 e a
Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em 200310.
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf.
Acesso em: 07 fev. 2018
9
Disponível em: http://gddc.ministeriopublico.pt/pagina/direitos-humanos?menu=direitos-humanos. Acesso em: 07 fev. 2018.
10
Sobre o assunto, cf. também os diversos Relatórios, Propostas de Convenções e Declarações
do Comitê Internacional da International Law Association, que exerceram grande influência
8
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Conforme se verifica, o direito à cultura encontra devido amparo em
documentos internacionais, desde que a DUDH externou a preocupação com
a sua proteção. Em âmbito interno a Constituição Federal (CF/88) o consagra
como direito fundamental, dispondo que o Estado deverá garantir “a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais11.
Para Guilherme Varella os direitos culturais são essenciais para preservar a
própria dignidade humana e a igualdade. Para o autor, o direito aqui tratado
estaria incluído no rol dos direitos sociais. Ainda, chama a atenção para a
responsabilidade, que deve ser compartilhada entre o poder público e a coletividade, na proteção e garantia de acesso aos direitos culturais12.
No entanto, assim como ocorre com um número considerável de direitos fundamentais consagrados na CF/88, ou no caso de direitos humanos
dispostos em instrumentos internacionais, a exemplo da DUDH, é comum
existirem barreiras na concretização desses direitos. Quanto ao direito à livre
participação cultural, a dificuldade de acesso a determinados locais voltados
à manifestação cultural das cidades pode se provar um elemento que dificulta a consecução do direito aqui tratado. Barreiras impostas a pessoas com
deficiência, ou a pessoas com mobilidade reduzida, como por exemplo pessoas idosas, acabam por acarretar a exclusão destas da vida cultural das cidades, e aqui a atenção se volta para as cidades históricas. Isto porque nestas,
quando reconhecidas como patrimônio mundial (pela UNESCO) ou nacional
(pelo Poder Público local), são impostas restrições a modificações urbanas
e arquitetônicas nos locais tombados. O problema é agravado pelo fato de
que, quando referidas cidades surgiram, não havia a sensibilidade necessária
para pensar naqueles que convivem com alguma deficiência ou dificuldade
de locomoção (na realidade, estas pessoas eram mesmo, por vezes, marginalizadas, não havendo interesse em que participassem da vida social desses
locais13.

2. A Relevância do Direito à Acessibilidade e à Mobilidade na
Participação na Vida Cultural e o Panorama da Acessibilidade
no Centro Histórico de Diamantina – MG
Em estudo de 2011, a autora Zélia Lopes de Sousa, ao tratar dos “entraves
sobre o trabalho da UNESCO. Disponíveis em: http://www.ila-hq.org/index.php/committees.
Acesso em: 12 mar. 2018.
11
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso
em: 07 fev. 2018.
12
VARELLA, Guilherme. Plano Nacional de Cultura: direitos e políticas culturais no Brasil. Rio
de Janeiro: Azougue, 2014. p. 28.
13
BOYD, Stephen W.; TIMOTHY, Dallen J. Developing partnerships: tools for interpretation and
management of World Heritage Sites. Tourism Recreation Research, v. 26, n. 1, p.47-53, 2001.
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na promoção da acessibilidade em Diamantina”, no estado brasileiro de
Minas Gerais, disse que ainda não era possível sentir um “despertar” para o
problema na cidade. Alertava, também, para o fato de que, além de preservar,
é necessário garantir à sociedade atual o acesso integral aos sítios tombados,
uma vez que ao “excluir e segregar as pessoas com mobilidade reduzida,
estas não estabelecerão nenhum vínculo com esses lugares, de modo que
não contribuirão para salvaguarda dos mesmos”14.
Atualmente deve-se levar em conta a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), instituída em 6 de
julho de 2015, que tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo15. Referida lei preceitua ser dever
do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação de vários direitos, dentre eles o direito à acessibilidade, à cultura, ao turismo, ao lazer.
Com o intuito de aproximar a comunidade acadêmica da Universidade
do Estado de Minas Gerais da realidade da cidade de Diamantina, e de alertar
a população e o Poder Público local acerca do problema, no ano de 2017 foi
iniciado, sob coordenação de uma das autoras, projeto de extensão 16 sobre
o tema (sendo a ideia verificar qual a atual situação da acessibilidade das
pessoas com deficiência nos espaços destinados à disseminação da cultura
local). E mais – no âmbito da iniciação científica17, os alunos foram convidados a revisitar os trabalhos da UNESCO na cidade, refletindo sobre os desafios atuais relacionados à preservação do patrimônio local.
O Centro Histórico de Diamantina, situado no Vale do Jequitinhonha,
no estado de Minas Gerais, foi contemplado e oficialmente proclamado
Patrimônio Cultural da Humanidade em dezembro de 1999, após o 23°
encontro anual da UNESCO, que ocorreu em Marrakech, no Marrocos.
Diamantina é uma cidade histórica rica em tradições e possui um grandioso
patrimônio arquitetônico, cultural e natural altamente preservado. Seu
passado é marcado pela incessante exploração de ouro e diamante, que
acarretou a construção de um povoado que se expandiu às margens dos
rios que eram garimpados, formando o antigo Arraial do Tijuco. Após alguns
anos, o Arraial deu origem ao conjunto urbano de Diamantina, que com
suas edificações, igrejas seculares, inspiração barroca, entre outros, teve
o seu Centro Histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), no ano de 1938, e mais tarde na década de 1990,
14
SOUSA, Zélia Lopes de. Os entraves na promoção da acessibilidade em Diamantina: uma
abordagem das vias públicas do sítio tombado pelo IPHAN. Diamantina: UFVJM, 2011. p.93.
15
Ratificados pelo Congresso Nacional em 2008, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde o mesmo ano, e em vigência no plano interno desde 25 ago. 2009.
16
Financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão (PAEx/UEMG).
17
Financiado pelo programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq/UEMG).
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angariou, como já dito, o reconhecimento mundial como Patrimônio Cultural
da Humanidade18. Com os referidos reconhecimentos vieram as barreiras
de modificação, o que pode se mostrar como problema para a inclusão
das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, caso o Poder
Público não se interesse pela busca de alternativas que aliem preservação e
acessibilidade.
Os resultados das atividades de pesquisa e extensão apontados acima
demonstram uma realidade triste, diante de uma cidade tão rica em beleza e
cultura: a quase completa falta de acessibilidade aos locais de manifestação
cultural local. Foram analisados e fotografados locais apontados pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo eles: a Rua da Quitanda, onde ocorrem as
famosas apresentações da Vesperata; o Beco da Tecla, conhecido pelas apresentações musicais no local, sobretudo as serestas que por ali passam até
chegarem à Praça do Mercado; o Mercado Velho, onde ocorrem as principais
apresentações de artistas locais na sexta, com uma tradicional feira artesanal, de comidas típicas e livros, que se estende aos sábados e domingos; o
Concerto do Órgão Histórico Almeida e Silva/Lobo de Mesquita, um dos mais
belos eventos que compõem a oferta musical de Diamantina; a Igreja São
Francisco de Assis, onde ocorre o Sarau da Arte Miúda. Ainda, foram visitados
a casa onde nasceu e viveu o ex-Presidente do Brasil Juscelino Kubitschek, e
a casa de Chica da Silva, ex-escrava famosa em livros, séries, novelas, filmes,
por ter se tornado rica após se casar com um dono de minas de diamantes
da região. Ambos locais encontram-se abertos para visitação como museus.
Também foi objeto de análise o Museu do Diamante. Foram, ainda, verificadas as condições das ruas onde ocorrem o tradicional carnaval diamantinense, as apresentações da guarda romana na Semana Santa, a Festa do
Divino, os locais de instalação dos tapetes devocionais durante a celebração
católica de Corpus Christi, e a Festa do Rosário. De forte tradição religiosa,
Diamantina preserva muitas festas nesse sentido, sempre acompanhadas de
marujadas e bandas musicais. Por último, foram verificadas as condições de
acesso ao Teatro Santa Isabel, na Praça Dom Joaquim.
Os resultados divulgados19, conforme já sinalizado, demonstram que as
ruas da cidade, por si só, já oferecem grande dificuldade de locomoção. O
calçamento de todo o Centro Histórico é de pedras conhecidas como capistranas, em homenagem a João Capistrano Bandeira de Mello, que em 1877
era presidente da província de Minas Gerais e mandou pavimentar as ruas
18
ALBUQUERQUE, Fernanda de Alencar Machado. Diamantina: Patrimônio Cultural da Humanidade. Designarecon, v. 5, n. 10, p. 3-4, nov. 2012.
19
BATISTA, Michelle Aparecida; MOTA, Altair Gomes. A acessibilidade das pessoas com deficiência nos espaços destinados à disseminação da cultura em Diamantina enquanto Patrimônio Cultural da Humanidade. 19º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, 2017.
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da cidade20. Ao que parece, é a falta de manutenção das capistranas que
dificulta a locomoção, já que a Praça Juscelino Kubitscheck, reformada em
2017, oferece condições bem melhores de acessibilidade no que diz respeito à mobilidade de pessoas em cadeiras de rodas, muletas, andadores. Até
mesmo os veículos encontram dificuldades para transitar na cidade. Não se
veem bicicletas no Centro Histórico. Diante disso, as pessoas que desejam
frequentar os locais onde ocorra algum tipo de manifestação cultural dependem de outras pessoas que as levem de carro até o local, e ainda assim precisarão contar com estas para que as carreguem ou guiem até um local plano
nas praças (o que é difícil encontrar), e até mesmo no interior de igrejas e
museus, que não contam com elevadores internos.
Diante do panorama apresentado, é nítida a constatação de que o direito à livre participação na vida cultural, consagrado pela DUDH, e que serviu
de inspiração para outros instrumentos internacionais e para a CF/88, não
tem sido observado no Centro Histórico de Diamantina. Tampouco percebe-se uma preocupação de se garantir o disposto no Estatuto da Pessoa com
Deficiência, que também como a DUDH fala na efetivação de direitos como
aqueles referentes à acessibilidade, à cultura, ao turismo, ao lazer. Ante as
constatações, restam importantes questionamentos, dentre eles: é possível
atrelar a preservação do patrimônio à acessibilidade? Estaria faltando ao Poder Público mais empenho na busca por soluções?

3. Alternativas à Garantia da Acessibilidade Atreladas à
Proteção do Patrimônio
Partindo-se do pressuposto de que o reconhecimento de sítios como
patrimônio mundial ou local pode restringir ou impossibilitar modificações,
deve se tornar primordial a busca por soluções no que diz respeito à facilidade de acesso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em
referidos locais. Sem essa busca torna-se difícil a concretização dos direitos
humanos elencados na DUDH anteriormente tratados, sobretudo no que diz
respeito à livre participação da vida cultural, que deve ser garantida indistintamente.
Aqui, faz-se necessária uma regressão histórica a fim de se recordar que
após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência da grande destruição de
monumentos durante o conflito, foram desenvolvidos parâmetros metodológicos para as restaurações que seriam iniciadas. Para Cesare Brandi, o restauro deveria restabelecer a funcionalidade dos locais a serem restaurados/
PAES, Maria Tereza Duarte; SOTRATTI, Marcelo Antonio. Geografia, turismo e patrimônio cultural: identidades, usos e ideologias. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017.
p.77.
20
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preservados21.
A partir daí começam as surgir as Cartas Patrimoniais, a partir da Carta
de Veneza, em 1964, que ainda hoje permanece como um importante documento de referência para os restauradores, apesar das Cartas surgidas posteriormente. Cumpre lembrar que as Cartas Patrimoniais são documentos
elaborados por especialistas que lidam com patrimônios culturais, e estabelecem, por exemplo, conceitos e diretrizes para restauração e manutenção de
monumentos e sítios tombados.
No caso da Carta de Veneza já se preconizava a necessidade de se formularem diferentes princípios, de modo a adaptá-los à realidade cultural de
cada local tombado22. Conforme lembram Rodrigues e Camargo, foi delineada uma unidade metodológica para que as restaurações levassem em consideração o quadro social, econômico e cultural do local onde se inserem23.
A Carta de Veneza recomenda, em seu art. 5º, que “a conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade”, não podendo haver a alteração da disposição ou decoração dos edifícios tombados. Dispõe ainda que é somente dentro dos limites de alteração
citados “que se deve conceber e se podem autorizar as modificações exigidas
pela evolução dos usos e costumes”24.
Logo, percebe-se em 1964 a Carta de Veneza já se preocupava em aliar
a evolução dos usos e costumes à preservação. E hoje a evolução da proteção
dos direitos humanos certamente demonstra ter atingido um patamar que
não se conforma com a inércia daqueles que, responsáveis pela preservação
do patrimônio, não se unem aos responsáveis por garantir a acessibilidade,
como o Poder Público. Desse modo, não há a possibilidade de se alcançar
consensos no sentido de se obterem soluções para a questão.
Ainda sobre as Cartas Patrimoniais, a Carta de Washington, de 1987,
alerta que “a introdução de caráter contemporâneo, desde que não perturbe
a harmonia do conjunto, pode contribuir para o seu enriquecimento”. No
entanto, a inserção de elementos contemporâneos em contextos históricos
deve partir de uma análise do edifício, conjunto ou área que estará inserido,
para que façam propostas pertinentes e justificáveis25. O que se vê, portanto,
não é uma proibição, mas sim a recomendação de extremo cuidado no momento da intervenção. Isto, repita-se, só se torna possível através da vontade
21
RODRIGUES, Angela Rösch; CAMARGO, Mônica Junqueira de. O uso na preservação arquitetônica do patrimônio industrial da cidade de São Paulo. Revista CPC, n. 10, p.140-165, 2010.
22
KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões
sobre a sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 202-205.
23
RODRIGUES, Angela Rösch; CAMARGO, Mônica Junqueira de. Op. cit., p. 146.
24
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf. Acesso em: 09 fev. 2018.
25
KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões sobre a sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 169.
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de mudar, e de uma convergência de esforços no sentido de se garantir uma
maior acessibilidade e mobilidade nos sítios históricos.
De acordo com o art. 30 do Decreto 5.296/2004, a adaptação de bens
culturais imóveis deve estar de acordo com a Instrução Normativa 1/2003
do IPHAN. Esta, por sua vez, dispõe sobre a acessibilidade em bens culturais
imóveis. Segundo o item 1.1 da instrução, “as soluções adotadas para a eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade
aos bens culturais imóveis devem compatibilizar-se com a sua preservação”,
aliando-se condições de acesso, trânsito, orientação e comunicação, de modo
que a sua utilização esteja disponível para todos26.
Além disso, os projetos para adaptação de edifícios e sítios tombados
devem obedecer aos parâmetros dispostos pela Norma Técnica de Acessibilidade NBR 9050/2004, assegurando-se a autonomia e a independência das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais adaptados. Apenas a título exemplificativo, a acessibilidade pode ser garantida através de
métodos como rebaixamento de piso/ meios-fios nas travessias, em substituição a degraus; rampas de acesso; elevadores com cabines dimensionadas;
plataformas especiais. Ainda, perante a impossibilidade de inserção destes
elementos físicos, segundo Ribeiro, uma alternativa para atender as condições de acessibilidade seria a inserção de uma rota secundária, na qual
tenha-se a possibilidade de se adotar um caminho contínuo e acessível de
locomoção27. Segundo Assis, “não será a impossibilidade que determinará a
adequação [...] e, sim, o respeito ao seu aspecto original”28. Tendo em vista
a necessidade de submissão das alterações propostas à aprovação do órgão
responsável pela proteção do patrimônio histórico, de acordo com o item 1.4
da Instrução Normativa 1/2003 do IPHAN, mais uma vez conclui-se que o que
se faz necessário, para o momento, é uma vontade integrada entre todos os
envolvidos no processo de proteção e de melhorias na acessibilidade e mobilidade dos Centros Históricos.

Conclusão
É inegável a relevância dos Centros Históricos brasileiros na disseminação
da cultura do país. Estes locais são grandes responsáveis por manter viva a
memória histórica brasileira. O caso do Centro Histórico de Diamantina, em
Minas Gerais, utilizado como parâmetro para as presentes considerações, não
Disponível
em:
http://www.comphap.pmmc.com.br/arquivos/lei_federal/instrucao_01_2003.pdf. Acesso em: 09 fev. 2018.
27
RIBEIRO, Sandra Bernardes. Mobilidade e acessibilidade urbana em centros históricos. Brasília: Iphan, 2014. p. 14-127.
28
ASSIS, Elisa Prado de. Acessibilidade nos bens culturais imóveis: possibilidade e limites nos
museus e centros culturais. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –Faculdade
de Arquitetura e Urbanismos da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. p. 354.
26
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é diferente. A cidade preserva sua cultura musical, artística, sua arquitetura,
e é sempre um convite para aqueles que desejam revisitar o passado, que se
mostra belo e divertido ao presente.
O tombamento de Diamantina e a sua proteção em âmbito interno pelo
IPHAN, bem como o reconhecimento do seu Centro Histórico como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, assumem extrema relevância
do ponto de vista da preservação do local. No entanto, quando a atenção se
volta para a associação da preservação com a acessibilidade e mobilidade, o
panorama não se mostra tão otimista.
Em que pese a previsão da DUDH, fonte de inspiração para a CF/88, no
que diz respeito à garantia do acesso à cultura por todos, percebe-se que ainda há muito a ser feito. A acessibilidade e a mobilidade, essenciais à melhoria
da qualidade de vida do ser humano, ainda parecem fora da atenção do Poder Público, bem como dos responsáveis pela manutenção de sítios históricos. Consequentemente, direitos humanos acabam sendo desrespeitados ao
se excluir pessoas com deficiência, idosos, e pessoas com dificuldade para se
locomover, ainda que transitoriamente, nos locais onde ocorrem as manifestações culturais em suas mais variadas formas.
A realidade do passado, quando pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida eram marginalizadas (e mesmo escondidas), não condiz mais com o
presente, e muito menos com o arcabouço legislativo aqui apresentado. No
entanto, a ratificação ou promulgação de diplomas legais que não saem do
papel mais parece uma tentativa de mostrar à população que algo está sendo
feito, quando na verdade não se alcança os patamares desejados.
A mudança de paradigmas é, portanto, essencial, já que a proteção do
patrimônio não restringe a possibilidade de alterações que venham a servir
aos interesses de todos. O que se tem é apenas a necessidade de atenção ao
se proporem mudanças nesses locais, o que é perfeitamente possível através
da interação entre os responsáveis pela modificação e os encarregados de
protegê-lo. Somente um olhar mais atento, mais sensível, a vontade de mudar, e o devido investimento, tornarão os Centros Históricos brasileiros mais
acessíveis, possibilitando uma maior interação de todas as pessoas (independentemente de suas condições físicas) com o meio ambiente e com a cultura
local, incentivando, inclusive, o turismo local. Assim, pessoas de outros locais
também terão acesso à cultura desses lugares, fazendo com que o direito à
participação na vida cultural, e outros direitos humanos, sejam devidamente
efetivados.
Quando escrevemos sobre questões jurídicas, parece-nos sempre importante aproximar doutrina e prática. E é nesse sentido que, concluindo
este capítulo, nos veio à lembrança o trabalho de Jairo Marques, jornalista
cadeirante que escreve toda semana no jornal Folha de S. Paulo, e que pro360
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cura traduzir, para quem não sofre limitações, os problemas do dia a dia de
pessoas que, de alguma maneira, as sofrem. Em artigo de 7 de fevereiro
de 2018, fala da importância da isenção de tributos na compra de veículos
automotores – que permite “impactar positivamente a vida de uma porção
de gente sem falir mais os estados, tão vilipendiados pela gula de quem já
dispõe do razoável”29.
A possibilidade de inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência na
vida social é um dado novo; ora, para novos problemas, há que se buscar novas soluções, que exigem, das Administrações (mas também da Cidadania),
criatividade, espírito aberto e boa vontade, e o uso – por que não – de incentivos tributários, i.a. que sejam iluminadas, e consigam, a cada dia melhor,
traduzir a teoria em prática.
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NOVAS DIMENSÕES DE PROTEÇÃO

A IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA E A PROIBIÇÃO DO
RETROCESSO DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E
CULTURAIS
Alessandra Gotti1

Introdução
Por ter a missão de possibilitar melhores condições de vida às pessoas
em situação de vulnerabilidade e de realizar a equalização de situações desiguais, e por ser, sobretudo, implementado por meio de políticas públicas,
a aferição do resultado dos direitos econômicos, sociais e culturais é fundamental para a precisa identificação da aderência dos Estados-partes às obrigações internacionais e constitucionais assumidas.
A preocupação com o monitoramento destes resultados é materializada, do ponto de vista jurídico, nos princípios da implementação progressiva
e da proibição do retrocesso social, princípios estratégicos para reforçar a
plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais sobre os quais se
debruçará este capítulo.
Para analisá-los, inicialmente, será enfocada a concepção contemporânea de direitos humanos, introduzida pela Declaração Universal de Direitos
Humanos (DUDH) de 1948 e reiterada pela Declaração e Programa de Ação
de Viena de 1993 (Declaração de Viena).
Na sequência, será examinado o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU), bem
como as obrigações que devem os Estados-partes adotar para cumpri-lo de
boa-fé.
Por fim, serão examinados alguns casos práticos que demonstram o
Doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/
SP). Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/
SP). Presidente Executiva do Instituto Articule. Professora da Graduação em Direito das Faculdades Integradas Rio Branco. Advogada. Consultora da UNESCO e da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação. Membro Titular do Comitê de Assessoramento à
Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP)
para o Monitoramento da Criação de 150 mil vagas em Educação Infantil no Município de SP.
Membro do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).
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pela Educação. Autora das obras Direitos Sociais – fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de resultados, publicada, em 2012, pela Editora Saraiva, e Direitos Sociais: eficácia e acionabilidade à luz da Constituição de 1988, publicada, em 2005, pela Editora Juruá.
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quanto o foco nos princípios da implementação progressiva e da proibição
do retrocesso social pode impulsionar a concretização direitos econômicos,
sociais e culturais e reduzir desigualdades sociais.

1. A DUDH de 1948 e a Concepção Contemporânea de Direitos
Humanos
Os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um
espaço simbólico de luta e ação social. Enquanto reivindicações morais, os
direitos humanos nascem quando devem e podem nascer.
Como realça Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem todos
de uma vez e nem de uma vez por todas2. Para Hannah Arendt, os direitos
humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em
constante processo de construção e reconstrução3.
Percorrendo a história dos direitos humanos, a DUDH de 1948 possui
um papel de destaque por introduzir a concepção contemporânea de direitos
humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob
a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade
de direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral,
dotado de unicidade existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à
condição humana. Indivisibilidade porque ineditamente conjuga o catálogo
de direitos civis e políticos ao dos direitos econômicos, sociais e culturais. Até
a DUDH de 1948 era intensa a dicotomia entre o direito à liberdade e o direito à igualdade. Ora se primava pelo discurso meramente liberal de cidadania, como nas Declarações Americana de 1776 e Francesa de 1789 no século
XVIII; ora se primava, no início do século XX, por um discurso meramente social de cidadania, a exemplo da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador
e Explorado da então República Soviética Russa, em 1918.
Ao combinar os discursos liberal e social de cidadania, a DUDH de 1948
reforça que a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos econômicos, sociais e culturais e vice-versa. Quando um
deles é violado, os demais também o são. À luz da concepção contemporânea de direitos humanos, eles compõem uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada. Sob esta perspectiva integral, identificam-se
dois impactos: a) a inter-relação e interdependência das diversas categorias
de direitos humanos; e b) a paridade em grau de relevância de direitos econômicos, sociais e culturais e de direitos civis e políticos.
BOBBIO, Norberto Bobbio. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1988.
3
ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Documentário, 1979.
2
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Em face da indivisibilidade dos direitos humanos, há de
ser definitivamente afastada a equivocada noção de que
uma classe de direitos (a dos direitos civis e políticos)
merece inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de direitos (a dos direitos econômicos, sociais
e culturais), ao revés, não merece qualquer observância.
Sob a ótica normativa internacional, está definitivamente superada a concepção de que os direitos econômicos,
sociais e culturais não são direitos legais. A ideia da não
acionabilidade destes direitos é meramente ideológica e
não científica. São eles autênticos e verdadeiros direitos
fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandam séria e
responsável observância. Por isso, devem ser reivindicados como direitos e não como caridade, generosidade
ou compaixão.

Ressalte-se que a Declaração de Viena, subscrita por 171 Estados, endossa a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, revigorando
o lastro de legitimidade da chamada concepção contemporânea de direitos
humanos, introduzida pela DUDH, quando, em seu parágrafo 5º, afirma: “[t]
odos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase”.

2. Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e sua Proteção no
Plano Global
Após a adoção da DUDH, instaurou-se uma larga discussão sobre qual
seria a maneira mais eficaz em assegurar a observância universal dos direitos nela previstos. Prevaleceu o entendimento de que a DUDH deveria ser
juridicizada sob a forma de tratado internacional, que fosse juridicamente
obrigatório e vinculante no âmbito do Direito Internacional.
Esse processo de juridicização da DUDH começou em 1949 e foi concluído apenas em 1966, com a elaboração de dois distintos tratados internacionais no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU): o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que incorporaram, com maior detalhamento, os direitos constantes da DUDH, sob a forma de preceitos juridicamente obrigatórios e vinculantes.
A elaboração de dois Pactos, por si só, revela as ambivalências e resistências dos Estados em conferir igual proteção às diversas categorias de direitos. Comenta Flávia Piovesan que um dos maiores argumentos levantados
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pelos países ocidentais, que propugnavam fossem elaborados dois pactos
distintos, centrou-se na alegação de que “enquanto os direitos civis e políticos eram autoaplicáveis e passíveis de cobrança imediata, os direitos sociais,
econômicos e culturais eram ‘programáticos’ e demandavam realização progressiva”4.
A alegada diferença na forma de implementação dessas duas categorias de direitos baseava-se na concepção de que os direitos civis e políticos
exigiriam uma postura de abstenção do Estado, uma não atuação; enquanto
os direitos sociais, econômicos e culturais, demandariam uma postura ativa,
de atuação do Estado5. Entretanto, é bom advertir, desde já, que a atuação
ou não atuação do Estado, como critério para distinção dos direitos acima
referidos, parte de uma visão simplista, na medida em que “há direitos civis e
políticos que requerem ‘ação positiva’ do Estado (e.g., direito civil à assistência judiciária como integrante das garantias do devido processo legal, direitos
políticos atinentes aos sistemas eleitorais), e também há direitos econômicos, sociais e culturais ligados à garantia do exercício de medida de liberdade
(e.g., direito à greve e liberdade sindical)”6.
Ainda que os direitos civis e políticos e sociais, econômicos e culturais
possuam características peculiares, no tocante à positividade ou negatividade” das obrigações que endereçam ao Estado, tal distinção não pode ser interpretada de modo absoluto e, muito menos, ser utilizada para fundamentar
uma pretensa ineficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, partindo
do pressuposto de que, por exigirem uma atuação do Estado, tais direitos,
diversamente dos civis e políticos, não seriam acionáveis.
Para cumprir o catálogo de direitos previstos no PIDESC – que contempla o direito à educação, à moradia, ao trabalho, à saúde, à liberdade sindical,
à cultura, dentre outros – os Estados-partes devem fundamentalmente nortear suas ações no parágrafo 1º do art. 2º, que prevê que:
Cada Estado-parte no presente Pacto compromete-se
a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela
assistência e cooperação internacionais, principalmente
nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus
recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 235.
5
GOTTI BONTEMPO, Alessandra. Direitos Sociais: eficácia e acionabilidade à luz da Constituição de 1988. Curitiba: Juruá, 2005. p. 98.
6
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. v. I. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 358-359.
4
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A análise destas obrigações é feita de forma detalhada pelo Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DESC) que foi criado, em
1985, pelo Conselho Econômico e Social, um dos órgãos da ONU, com a finalidade de monitorar a implementação dos direitos previstos no PIDESC.
Tal Comitê possui como atribuição receber relatórios periódicos dos Estados-partes, sobre o processo de implantação desses direitos em nível doméstico
e emitir pareceres sobre o assunto; produzir os Comentários Gerais (General
Comments), documentos nos quais é reproduzida a interpretação oficial do
Comitê com relação ao “sentido de algunos derechos y sus correspondientes obligaciones para los Estados” 7; e, com a entrada em vigor do Protocolo
Adicional ao PIDESC, em 5 de maio de 2013, analisar as petições individuais,
as medidas de urgência (interim measures), as comunicações interestatais e
as investigações in loco em caso de graves e sistemáticas violações a direitos
sociais por um Estado-parte.
Ao analisar o cumprimento das obrigações previstas no parágrafo 1º do
art. 2º do PIDESC, o Comitê DESC, como assinala Matthew Craven, o faz por
meio de dois métodos: um centrado nas obrigações de “comportamento”
e “resultado” e, o outro, nas obrigações de “respeitar”, “proteger” e “cumprir”8.
De acordo com a tipologia tripartite, os direitos humanos impõem três
tipos de obrigações. A obrigação de respeitar que requer que o Estado-parte
se abstenha de interferir no gozo dos direitos, como, por exemplo, do direito
previsto no art. 8º (liberdade sindical) ou no art. 13 (3) (liberdade dos pais ou
tutores de escolherem as escolas de seus filhos). Já a obrigação de proteger
exige que o Estado-parte previna a violação a esses direitos por parte de terceiros (é a chamada eficácia horizontal dos direitos humanos), a exemplo do
que ocorre no art. 7º (direito a condições justas de trabalho), art. 11 (direito
à moradia), art. 12 (direito à saúde). Por fim, a obrigação de cumprir – obrigação central no que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais
– requer que o Estado-parte adote as medidas necessárias para garantir a
satisfação dos direitos
Já no tocante ao método centrado nas obrigações de “comportamento”
e “resultado” 9, esclarece o Comitê DESC, em seu Comentário Geral 3 que,
Tradução livre: “[…] ao sentido de alguns direitos e as correspondentes obrigações dos Estados” (ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid: Editorial Trotta, 2002. p. 67).
8
CRAVEN, Mathew. The Internacional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – A
Perspective on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995. p. 107.
9
Ao examinar a natureza das obrigações decorrentes do Pacto, ressalta Antônio Augusto Cançado Trindade que “o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais significativamente
assinalou que, se, por um lado, o Pacto dispõe sobre a realização progressiva dos direitos consagrados, por outro lado impõe várias obrigações de efeito imediato, tais como: a) obrigação
de ‘adotar medidas’ (‘to take steps’) pouco após a entrada em vigor do Pacto (artigo 2 (1)); b)
7

369

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

pelas obrigações de “comportamento” os Estados-partes devem assegurar,
imediatamente, o exercício dos direitos previstos no PIDESC sem discriminação e adotar medidas, em um curto espaço de tempo após a entrada em vigor do Pacto com vistas a dar efetividade às suas obrigações, fazendo uso de
todos os meios apropriados, incluindo, em particular, a adoção de medidas
legislativas, assim como medidas financeiras, educacionais, administrativas e
sociais. Entre as medidas que podem ser consideradas apropriadas, em complementação à legislativa, está a previsão de remédios judiciais no que diz
respeito a direitos que, de acordo com o sistema jurídico nacional, podem ser
considerados justiciáveis.
Ainda no Comentário Geral 3, como destaca David Bilchitz:
The UN Committee has provided various categorizations
of the obligations imposed by socio-economic rights on
state parties. In General Comment 3, it recognized the
distinction between obligations of conduct and obligations of result. Obligations of conduct require the taking
of action “reasonably calculated to realise the enjoyment of a particular right”. Obligations of result require
“states to achieve specific targets to satisfy a detailed
substantive standard. (…) socio-economic rights typically
impose both obligations of conduct and obligations of
result10.

Por sua vez, a obrigação de “resultado” exige duas condutas principais
por parte dos Estados-partes: a) implementar progressivamente o pleno
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, utilizando o máximo
dos recursos disponíveis para esse fim; b) não adotar medidas de caráter deliberadamente regressivo.

compromisso de garantir o exercício dos direitos protegidos ‘sem discriminação’; c) aplicabilidade ‘imediata’ de determinadas disposições por órgãos judiciais e outros nos ordenamentos
jurídicos internos (artigos 3; 7 (a)(1); 8; 10 (3); 13 (2)(a), (3) e (4); e 15 (3)); d) obrigação geral
de buscar constantemente a realização dos direitos consagrados sem retrocessos; e) ‘obrigações mínimas’ (‘minimum core obligations’) em relação a todos os direitos consagrados, e, em
caso de não cumprimento, obrigação de provar que ‘o máximo dos recursos disponíveis’ (tanto no plano nacional como mediante a cooperação e assistência internacionais) foi utilizado,
ou se tentou utilizá-lo, para a realização dos direitos consagrados (artigos 11, 15, 22 e 23 do
Pacto); f) em épocas de crises econômicas graves, de processos de ajuste, recessão econômica, obrigação de proteger os setores e membros mais vulneráveis da sociedade por meio de
programas específicos de relativamente baixo custo” (TRINDADE, Antonio Augusto Cançado.
Op. cit. p 377).
10
BILCHITZ, David, Poverty and Fundamental Rights: The Justification and Enforcement of Socio-Economic Rights. Oxford/NY: Oxford University Press, 2007. p. 183-184.
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3. Contornos Jurídicos dos Princípios da Implementação
Progressiva e da Proibição do Retrocesso11
Como já observado, os direitos econômicos sociais e culturais têm a
missão de possibilitar melhores condições materiais de vida às pessoas em
situação de vulnerabilidade, de modo que a aferição dos resultados alcançados em sua implementação é inerente às suas especificidades. A preocupação com o monitoramento destes resultados é materializada, do ponto de
vista jurídico, nos princípios da implementação progressiva e da proibição do
retrocesso social.
Cabe reafirmar que o PIDESC estabelece a obrigação dos Estados em reconhecer e progressivamente implementar os direitos nele enunciados, utilizando o máximo dos recursos disponíveis. Da análise do parágrafo 1º do art.
2º do PIDESC é possível extrair um duplo comando extraído da noção de progressividade: a) a obrigação de adotar medidas com vistas à implementação
gradual dos direitos sociais; b) a obrigação de não retroceder com relação ao
nível da fruição dos direitos já conquistados.
Deste duplo comando surgem dois princípios autônomos, embora inter-relacionados e complementares: a) o princípio da implementação progressiva, expresso no art. 2 (1) do PIDESC e; b) o princípio da proibição do retrocesso, o qual está implícito no mesmo dispositivo, por ter sua formulação
extraída da noção de progressividade nele adotada.
Do ponto de vista material, o princípio da implementação progressiva
parte da premissa de que o Estado deve, ao longo do tempo, avançar no que
se refere às condições de gozo e exercício dos direitos sociais, que demandam a criação de condições materiais para sua concretização. Se o Estado
deve sempre melhorar as condições de gozo e exercício desses direitos, não
pode, por consequência lógica, retroceder sobre os passos já adotados, reduzindo o nível de proteção dos direitos vigentes ou simplesmente revogando
os direitos existentes.
Do princípio da aplicação progressiva, a demandar dos Estados que
aloquem o máximo de recursos disponíveis para a implementação de tais
direitos, decorre proibição da inação estatal. A censura jurídica à violação
ao princípio da aplicação progressiva dos direitos sociais pode, ademais, fundamentar-se no princípio da proporcionalidade, com destaque à afronta à
proporcionalidade estrita sob o prisma da proibição da insuficiência12.
Este tópico é feito com base nos capítulos 4 e 5 da obra de minha autoria: GOTTI, Alessandra.
Direitos Sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de resultados. São
Paulo: Saraiva, 2012.
12
Note-se que o princípio da proporcionalidade compreende três dimensões: a) adequação;
b) necessidade; e c) proporcionalidade estrita – da qual resulta, de um lado, a proibição do
excesso e, do outro, a proibição da insuficiência.
11
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Não obstante parte da doutrina sustente que a proibição do retrocesso
é uma das obrigações derivadas da obrigação principal da implementação
progressiva dos direitos sociais13, como as condutas que ensejam o cumprimento e a violação dessas obrigações são distintas, entende-se que o princípio da proibição do retrocesso possui conformação jurídica autônoma, embora seja, inequivocamente, inter-relacionado e complementar ao princípio
da implementação progressiva. O fato de ser um princípio implícito não elide
a sua condição de princípio autônomo e, muito menos, o torna menos exigível do que o princípio da implementação progressiva que é explícito, já que
ambos encontram um inequívoco lastro jurídico no art. 2 (1) do PIDESC.
No tocante às condutas exigidas para seu cumprimento, o princípio da
implementação progressiva requer que o Estado crie as condições materiais
necessárias para a plena fruição dos direitos sociais, priorizando os recursos necessários para gradualmente atingir essa finalidade. Como os recursos
são finitos, é fundamental que o Estado estabeleça um planejamento focado,
com metas de curto, médio e longo prazos, justificando à sociedade a racionalidade dos critérios adotados. Para a aferição do cumprimento desse princípio é fundamental que seja garantido o acesso à informação dos critérios
utilizados pelo Estado para a elaboração das metas, inclusive da justificativa
das prioridades eleitas, sendo especialmente útil para esse fim a utilização de
indicadores sociais. Por sua vez, o princípio da proibição do retrocesso requer
que ao longo do processo de efetivação dos direitos sociais não ocorram pioras no seu grau de fruição. O retrocesso poderá ser de duas ordens: normativo (aplicável a normas jurídicas) ou de resultados (aplicável ao resultado de
políticas públicas)14.
Neste sentido, comenta Christian Courtis que “De esta obligación estatal de implementación progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, pueden extraerse algunas
obligaciones concretas. La obligación mínima asumida por el Estado al respecto es la obligación de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de
sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales
y culturales de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en cada mejora “progresiva”. Tradução livre: “Desta obrigação estatal
de implementação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, podem extrair-se
algumas obrigações concretas. A obrigação mínima assumida pelo Estado a respeito é a obrigação de não regressividade, é dizer, a proibição de adotar políticas e medidas e, por fim, de
sancionar normas jurídicas, que piorem a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais
de que gozava a população no momento da adoção do tratado internacional respectivo, ou a
cada melhora ‘progressiva’”. (COURTIS, Christian. La prohibición de regresividad em materia
de derechos sociales: apuntes introductorios. In: COURTIS, Christian (Org.). Ni un paso atrás.
La prohibicíon de regresividad em matéria de derechos sociales. Buenos Aires: Editores del
Puerto, p. 3-52, 2006.).
14
Sobre as duas noções de retrocesso (normativa e de resultados), cf. Christian Courtis, La
prohibición de regresividad em materia de derechos sociales: apuntes introductorios. Op. cit.,
p. 3-8.
13
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Víctor Abramovich e Christian Courtis destacam que:
La obrigación de no regresividad constituye justamente
uno de los parámetros de juicio de las medidas adoptadas por el Estado em materia de derechos económicos,
sociales y culturales, que resulta diretamente aplicable
por el Poder Judicial. Desde el punto de vista conceptual,
la obligación de no regresividad constituye una limitación que los tratados de derechos humanos pertinentes
y, eventualmente, la Constitución imponen sobre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo a las possibilidades de
reglamentacíon de los derechos económicos, sociales y
culturales. La obligación veda al legislador y al titular del
pode reglamentario la adopción de reglamentación que
derogue o reduza el nível de los derechos económicos,
sociales y culturales de los que goz la pobacíon [...] Se
trata de uma garantia sustancial, es decir, de uma garantia que tende a proteger el contenido de los derechos
vigentes al momento de la adoptación de la obligación
internacional y el nível de goce alcanzado cada vez que
el Estado, em cumplimiento de su obligación de progresividad, hya producido uma mejora15.

Relativamente à forma de violação, o princípio da progressiva implementação é violado quando o Estado não adota medidas para avançar constantemente o nível de gozo dos direitos sociais (non facere inconstitucional:
omissão). A violação da proibição do retrocesso, a seu turno, tem como causa
a adoção de medidas regressivas (facere inconstitucional: ação), tanto no que
concerne às normas que tutelam os direitos sociais, quanto às políticas públicas adotadas para sua implementação16.
15
Tradução livre: “A obrigação de não retroceder constitui justamente um dos parâmetros de
justiciabilidade das medidas adotadas pelo Estado em matéria de direitos econômicos, sociais
e culturais que resulta diretamente aplicável pelo Poder Judiciário. Do ponto de vista conceitual, a obrigação de não retroceder constitui uma limitação que os tratados de direitos humanos pertinentes e, eventualmente, a Constituição impõem aos Poderes Legislativo e Executivo
no que tange às possibilidades de regulamentação dos direitos econômicos, sociais e culturais.
Essa obrigação proíbe que o legislador ou o titular do poder regulamentar derrogue ou reduza
o nível dos direitos econômicos, sociais e culturais de que goza a população. [...] Trata-se de
uma garantia substancial, vale dizer, de uma garantia que visa proteger o conteúdo dos direitos
vigentes no momento da adoção da obrigação internacional, e o nível de realização alcançado
cada vez que o Estado, no cumprimento de sua obrigação de progressividade, haja produzido
uma melhora”. (ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Op. cit., p. 95-96).
16
Vários Comentários Gerais do Comitê DESC consideram as medidas regressivas violatórias
do PIDESC: Comentário Geral 4 (direito a uma moradia adequada), para. 11; Comentário Geral
12 (direito a uma alimentação adequada), para. 19; Comentário Geral 13 (direito à educação),
paras. 45 e 59; Comentário Geral 14 (direito ao gozo do mais alto nível possível de saúde), paras. 32 e 48; Comentário Geral 15 (direito à água), paras. 19 e 42; Comentário Geral 16 (direito
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Acrescente-se que a constatação de que uma norma ou uma política
pública é regressiva acarreta a presunção de sua inconstitucionalidade e a
inversão do ônus da prova de sua razoabilidade e proporcionalidade17, o que
fortalece a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais.
Sobre a inversão do ônus da prova, explicam Víctor Abramovich e Christian Courtis que
el demandante corre entonces com la carga de demonstrar inicialmente el carácter regressivo de la norma,
acreditando que el grado de proteccíon oferecido por la
nueva norma constituye um retrocesso com respecto al
existente com la norma anterior. Probado esto, la norma
se presume inválida, y corresponde al Estado la carga de
acreditar que, pese a ser regressiva, la norma es justificable18.

A inversão do ônus da prova é um plus em caso de arguição de inconstitucionalidade por retrocesso social, conforme defende o Comitê DESC19. Este
Comitê construiu o entendimento segundo o qual o Estado-parte, em caso
de retrocesso, deve demonstrar que examinou todas as alternativas existentes e justificá-la em relação à totalidade dos direitos previstos no PIDESC e
no contexto da utilização do máximo dos recursos disponíveis, consagrando
assim a inversão do ônus da prova, conforme pode ser verificado no Comentário Geral 3 (a índole das obrigações dos Estados-partes) do Comitê DESC,
parágrafo 920.
Esse arcabouço principiológico tem sido estratégico para impulsionar
à igualdade entre homens e mulheres no gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais),
para. 42; Comentário Geral 17 (direito de toda pessoa de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística
de que seja autor), paras. 27 e 42; Comentário Geral 18 (direito ao trabalho), paras. 21 e 34.
17
Cf. ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian Courtis. Op. cit. p. 102-113.
18
Tradução livre: “o demandante tem o ônus de demonstrar inicialmente o caráter regressivo da norma, demonstrando que o grau de proteção oferecido pela nova norma constitui
um retrocesso com relação à norma anterior. Provado isso, a norma se presume inválida, e
corresponde ao Estado o ônus de demonstrar que, em que pese ser regressiva, a norma é
justificável”. (Ibid. p. 105 - 106).
19
A inversão do ônus da prova é ainda destacada pelo Comitê DESC no Comentário Geral 13
(direito à educação), para. 45; no Comentário Geral 14 (direito ao gozo do mais alto nível
possível de saúde), para. 32; no Comentário Geral 15 (direito à água), para. 19; no Comentário
Geral 17 (direito de toda pessoa de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística de que seja autor), para. 27;
Comentário Geral 18 (direito ao trabalho), para. 21.
20
Comentário Geral 3, para. 9: “Qualquer medida deliberadamente regressiva a este respeito
requer a mais minuciosa consideração e deverá ser completamente justificada em relação ao
total dos direitos previstos no Pacto e no contexto da utilização do máximo dos recursos disponíveis”. (grifo acrescido ao original).
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a plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, coibindo-se
retrocessos e estagnações por parte dos Estados-partes do PIDESC.

3.1. Casos práticos
A DUDH, o PIDESC e a interpretação oficial do Comitê DESC impulsionaram os Estados-partes a reforçar em suas Cartas Constitucionais a proteção
aos direitos econômicos, sociais e culturais e inspiraram as Cortes Constitucionais a fortalecer a exigibilidade desses direitos.
Nesse prisma, é de destacar um paradigmático julgado proferida pela
Corte Constitucional colombiana T-025/0421, relativo a 108 ações de tutela ajuizadas por 1.150 núcleos familiares, todos pertencentes à população
deslocada em razão das guerrilhas internas, que ingressaram com demandas
judiciais insurgindo-se com a falta de resposta efetiva a suas solicitações em
matéria de moradia e acesso a projetos produtivos, atenção à saúde, educação e ajuda humanitária.
Ao analisar a demanda relativa à política pública de atendimento da
população deslocada, a Corte reconheceu um “estado de coisas inconstitucional”, diante da violação de direitos humanos da população descolada, e
constatou a insuficiência da política pública, implementada desde 1997, para
neutralizar a situação de vulnerabilidade da população deslocada.
Diagnosticou a Corte que a insuficiência da política pública, que se devia
a dois fatores: (i) a precariedade da capacidade institucional para implementar a política pública e (ii) a alocação insuficiente de recursos. No tocante à
precariedade da capacidade institucional, constatou a Corte, quanto ao desenho e desenvolvimento regulamentar da política, que não existia, dentre
outros fatores: (i) um plano de ação atualizado; (ii) metas específicas ou indicadores que permitissem detectar se os objetivos das políticas haviam sido
cumpridos; (iii) a atribuição de funções e responsabilidades dos órgãos/entidades, nas esferas de governo, era difusa, impossibilitando uma adequada
articulação para implementação da política pública.
Mapeou, ainda, diversas fragilidades no que se referia à implementação
da política, tais como, (i) a ausência de ações concretas dos órgãos envolvidos; (ii) os meios utilizados para alcançar os fins das políticas não eram
idôneos; (iii) ausência de avaliação da pontualidade dos órgãos/entidades
responsáveis, nas esferas de governo, pela execução dos programas, já que
não existia uma sistemática de acompanhamento e fixação de prazos para a
avaliação do cumprimento dos objetivos fixados. Com relação aos recursos,
21
COLOMBIA. Corte Constitucional. Processo T-653010 e acumulados. Sentença T-025/2004.
Reqte: Abel Antonio Jaramillo e otros, Reqdo: Red de Solidaridad Social, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Inurbe, l Incora, l
SENA e otros, 22 jan. 2004.

375

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

constatou a Corte que o governo central destinava recursos financeiros inferiores às necessidades da política e muitas entidades territoriais não destinavam recursos próprios para atender os distintos programas.
A Corte Constitucional, citando trechos da sentença T-595/2002, sustentou, no seu item 8.2, que:
Ahora bien, si la exigibilidad de la prestación protegida por la dimensión positiva del derecho fundamental
depende del paso del tiempo, no es aceptable que en
el año 2002, por ejemplo, una entidad del Estado dé la
misma respuesta que daba en 1992 cuando se le exigía
el cumplimiento de un derecho de éste tipo, que es su
obligación hacer cumplir. A medida que pasan los años,
si las autoridades encargadas no han tomado medidas
efectivas que aseguren avances en la realización de las
prestaciones protegidas por los derechos constitucionales, gradualmente van incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo.
[…]
Así entendida la progresividad adquiere su pleno alcance
constitucional. Tomar los derechos en serio exige, también, tomar la progresividad en serio, como lo han precisado los organismos internacionales competentes. En primer lugar, la progresividad se predica del goce efectivo
del derecho y por lo tanto, no justifica excluir grupos de
la sociedad de la titularidad del mismo. En la medida en
que ciertos grupos sociales, por sus condiciones físicas,
culturales o socioeconómicas, sólo pueden gozar plenamente de una prestación amparada por un derecho si
el Estado adopta políticas que comprometen recursos
públicos y exigen medidas de orden administrativo, el
carácter progresivo de estas prestaciones impide que el
Estado sea completamente indiferente a las necesidades
de tales grupos puesto que ello equivaldría a perpetuar
su situación de marginamiento, lo cual es incompatible
con los principios fundamentales en que se funda una
democracia participativa. En segundo lugar, la progresividad de ciertas prestaciones protegidas por un derecho
requiere que el Estado incorpore en sus políticas, programas y planes, recursos y medidas encaminadas a avanzar
de manera gradual en el logro de las metas que el propio
Estado se haya fijado con el fin de lograr que todos los
habitantes puedan gozar efectivamente de sus derechos.
En tercer lugar, el Estado puede a través de sus órganos
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competentes definir la magnitud de los compromisos
que adquiere con sus ciudadanos con miras a lograr dicho objetivo y, también, puede determinar el ritmo con el
cual avanzará en el cumplimiento de tales compromisos.
Sin embargo, estas decisiones públicamente adoptadas
deben ser serias, por lo cual han de estar sustentadas en
un proceso decisorio racional que estructure una política
pública susceptible de ser implementada, de tal manera
que los compromisos democráticamente adquiridos
no sean meras promesas carentes de toda vocación
de ser realizadas. Así, cuando tales compromisos
han sido plasmados en leyes y representan medidas
indispensables para asegurar el goce efectivo de
derechos fundamentales, los interesados podrán exigir
por vía judicial el cumplimiento de las prestaciones
correspondientes.
El avance progresivo de los derechos, tal como lo ha
señalado esta Corporación, se garantiza mediante procesos de ejecución compleja de los mandatos superiores,
que están sujetos a una serie de criterios constitucionales que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades
tanto al diseñar como al ejecutar la política.
Cuando el Estado omite sin justificación constitucionalmente aceptable tomar medidas frente a la marginación
que sufren algunos miembros de la sociedad, y se verifica
que la inhibición viola un derecho constitucional fundamental, la función del juez será “no la de remplazar a los
órganos del poder público incursos en la abstención, sino
la ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado.”22.
Tradução livre: “Agora bem, se a exigibilidade da prestação protegida pela dimensão positiva do direito fundamental depende do passar do tempo, não é aceitável que no ano de
2002, por exemplo, uma entidade do Estado dê a mesma resposta que dava em 1992 [...]. À
medida que passam os anos, se as autoridades encarregadas não tomaram medidas efetivas
que assegurem avanços na realização das prestações protegidas pelos direitos constitucionais,
gradualmente vão incorrendo em um descumprimento cuja gravidade aumenta com o passar
do tempo. [...] Levar os direitos a sério exige, também, levar a progressividade a sério, como já
destacaram os organismos internacionais competentes. Em primeiro lugar, a progressividade
se predica do gozo efetivo do direito e, para tanto, não justifica excluir grupos da sociedade da
sua titularidade. Na medida em que certos grupos sociais, por suas condições físicas, culturais
ou socioeconômicas, somente podem gozar plenamente de uma prestação amparada por um
direito se o Estado adotar políticas que comprometam recursos públicos e exijam medidas de
ordem administrativa, o caráter progressivo dessas prestações impede que o Estado seja completamente indiferente às necessidades de tais grupos, já que isso equivaleria a perpetuar sua
situação de marginalização, o que é incompatível com os princípios fundamentais nos quais
se funda uma democracia participativa. Em segundo lugar, a progressividade de certas pres22

377

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

A decisão estrutural proferida no T-025/04 é paradigmática por vários
motivos. Em primeiro lugar, houve o reconhecimento do problema da população descolada como uma violação de direitos humanos e a necessidade da
progressiva implementação de seus direitos
Já no tocante à proibição do retrocesso social e inversão do ônus da
prova, a Corte Constitucional da Colômbia manifestou o entendimento, nas
Sentenças C-251 (1997), C-1165 (2000) e –C-1489 (2000) de que:
el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto:
todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado
debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello
está sometido a un control judicial estricto Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario
ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social
prestacional23
tações protegidas por um direito requer que o Estado incorpore em suas políticas, programas
e planos, recursos e medidas vocacionadas a avançar de maneira gradual no atingimento das
metas que o próprio Estado se fixou para que todos os habitantes possam gozar efetivamente
de seus direitos. Em terceiro lugar, o Estado pode através de seus órgãos competentes definir a
magnitude dos compromissos que adquire com seus cidadãos com vistas a lograr dito objetivo
e, também, pode determinar o ritmo com o qual avançará no cumprimento de tais compromissos. Sem embargo, essas decisões publicamente adotadas devem ser sérias, pelo que hão
de estar sustentadas em um processo decisório racional que estruture uma política pública
suscetível de ser implementada, de tal maneira que os compromissos democráticos adquiridos não sejam meras promessas carentes de toda vocação de ser em realizados’.
O avanço progressivo dos direitos, tal como destacou essa Corporação, garante-se mediante
processos de execução complexa dos mandatos superiores, que estejam sujeitos a uma série
de critérios constitucionais que devem ser levados em conta pela autoridade tanto ao desenhar como ao executar a política.
Quando o Estado omite sem justificação constitucionalmente aceitável tomar medidas frente
à marginalização que sofrem alguns membros da sociedade, e se verifica que a inação viola
um direito constitucional fundamental, a função do juiz será ‘não a de substituir os órgãos do
poder político incursos na abstenção, mas a de ordenar o cumprimento dos deveres do Estado”. (Ibid., item 8.2 da sentença).
23
Tradução livre: “[…] o mandado de progressividade implica que, uma vez alcançado um determinado nível de proteção, a ampla liberdade de conformação do legislador em matéria
de direitos sociais se vê mingada, ao menos em um aspecto: todo retrocesso frente ao nível
de proteção alcançado deve presumir-se em princípio inconstitucional e, por isso, está submetido a um controle judicial estrito. Para que possa ser constitucional, as autoridades têm
de demonstrar que existem imperiosas razões que tornam necessário esse passo regressivo
no desenvolvimento de um direito social prestacional” (COLOMBIA. Corte Constitucional da
República da Colombia. Sentencia T 025/04, 2004. Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm. Acesso em: 22 jun. 2018.)
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No âmbito nacional, técnicas desta natureza começam a despontar no
Brasil.
A liminar concedida, em 31/08/2017, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5595, para suspender a eficácia dos art. 2º e 3º da Emenda
Constitucional (EC) 86/2015 (Emenda do Orçamento Impositivo), sobre o financiamento da saúde, abre um novo horizonte na luta pela concretização
dos direitos sociais, representando um verdadeiro salto quântico na defesa
desses direitos no plano nacional.
Partindo da premissa de que ao direito à saúde correspondem garantias
fundamentais de organização sistêmica (SUS) e de financiamento suficiente
e progressivo, sendo inconcebíveis os retrocessos, o Ministro Lewandowski
entendeu que a não concessão da medida cautelar, em caráter de urgência,
exacerbaria o “quadro crônico de subfinanciamento da saúde pública do país
[...], que causa número formidável de mortes e agravos evitáveis à saúde dos
cidadãos brasileiros”24, como pontuado pelo Procurador-Geral da República,
Rodrigo Janot.
No arsenal jurídico utilizado para proferir seu voto, o Ministro valeu-se não apenas das normas constitucionais, mas também dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, dando ênfase, de forma conjunta, aos
princípios da implementação progressiva e da proibição do retrocesso social. Deixou claro que o orçamento público deve obediência às garantias de
financiamento suficiente e progressivo dos direitos sociais e que a alegação
discricionária de restrição orçamentária não é oponível em face de tais direitos fundamentais.
Reforçou a proteção dos direitos sociais ao reconhecer que o retrocesso
social “acarreta a presunção de invalidez ou inconstitucionalidade da medida
adotada, bem como transfere ao Estado o ônus da prova quanto à sua razoabilidade”, que, para justificar a medida adotada deverá “demonstrar que
examinou todas as alternativas existentes e justificá-las em relação à totalidade dos direitos previstos no Pacto e no contexto da utilização do máximo
dos recursos disponíveis, consagrando assim a inversão do ônus da prova”25.
A decisão proferida pelo Ministro Lewandowski na ADI n. 5595 demonstra o quanto os princípios da implementação progressiva e proibição do retrocesso tem a fortalecer sua eficácia, sobretudo em prol dos grupos em situação de maior vulnerabilidade.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5595, Decisão
na Medida Cautelar Distrito Federal, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 31 ago. 2017. p. 33.
25
GOTTI, Alessandra. Op. cit. p. 171-174.
24
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Conclusão
A partir da visão contemporânea dos direitos humanos, endossa-se a inter-relação e interdependência das diversas categorias de direitos humanos,
bem como a paridade em grau de relevância de direitos sociais, econômicos
e culturais e de direitos civis e políticos.
Ainda que os direitos civis e políticos e sociais, econômicos e culturais
possuam características peculiares, no tocante à positividade ou negatividade das obrigações que endereçam ao Estado, tal distinção não pode ser interpretada de modo absoluto e, muito menos, ser utilizada para fundamentar
uma pretensa ineficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, partindo
do pressuposto de que, por exigirem uma atuação do Estado, tais direitos,
diversamente dos civis e políticos, não seriam acionáveis.
Os direitos econômicos sociais e culturais têm a missão de possibilitar
melhores condições materiais de vida às pessoas em situação de vulnerabilidade, de modo que a aferição dos resultados alcançados em sua implementação é inerente às suas especificidades.
A preocupação com o monitoramento destes resultados é materializada, do ponto de vista jurídico, nos princípios da implementação progressiva e
da proibição do retrocesso social, que preveem, de um lado, a obrigação de
adotar medidas com vistas à implementação gradual dos direitos sociais, e,
de outro lado, a obrigação de não retroceder com relação ao nível da fruição
dos direitos já conquistado.
Esse arcabouço principiológico tem sido estratégico para impulsionar
a plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, coibindo-se
retrocessos e estagnações por parte dos Estados-partes do PIDESC.
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EFETIVAÇÃO VISTOS PELA ÓTICA DOS O BJETIVOS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Rosilandy Carina Candido Lapa1

Introdução
Onde estamos exatamente? Questionou Paulo Sérgio Pinheiro, em 2008,
no texto intitulado “Os Sessenta Anos da Declaração Universal: atravessando
um mar de contradições”2. Exatamente 10 anos depois, 2018, seguimos sem
uma resposta clara acerca da concretização e efetividade dos pressupostos
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).
Tratados, convenções específicas, organizações e tribunais internacionais, forneceram consistência e promoveram mudanças, mas não foram suficientes até o presente para resolver efetivamente questões envolvendo violações aos Direitos Humanos.
O presente capítulo tem como objetivo trazer uma revisão do texto
apresentado por Pinheiro, com o intuito de ponderar as mudanças positivas
e negativas dos últimos 10 anos. Indagamos se os atuais problemas enfrentados com relação aos direitos humanos e suas infringências têm chances de
solução dentro dos prazos estabelecidos para a concretização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, ou no acrônimo do termo em
inglês SDG3) ou se perdurarão sob outros termos e novos contextos. Nossas
considerações são feitas com base em comparativos de dados qualitativos e
quantitativos de forma mista e seletiva, tomando como balizador o artigo de
Pinheiro e alguns objetivos para o desenvolvimento sustentável.
Na primeira seção, trazemos considerações acerca do artigo de Pinheiro, atualizando as informações por ele abordadas na época da sua elaboração. Levantando as considerações de Pinheiro, amparamos nossas visões em
relatórios sobre a paz mundial e uma visão voltada para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Consideramos os ODS essenciais para um mundo
Mestranda em Direito Internacional na Universidade Católica de Santos. Membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”. Membro da Cátedra Sérgio Vieira de
Mello da Universidade Católica de Santos.
2
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Os sessenta anos da declaração universal: atravessando um mar de
contradições. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 5, n. 9, p. 76-87, dez. 2008, p.
77. Disponível em: http://producao.usp.br/handle/BDPI/6825. Acesso em: 01 abr. 2018.
3
Sustainable Development Goals
1
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mais respeitoso e garantidor dos direitos humanos conforme os princípios
postos na DUDH. Medir o desenvolvimento está muito além de fatores estritamente econômicos ou financeiros4. Fatores como acesso à justiça (ODS16),
as desigualdades sociais (ODS10), igualdade de gênero (ODS5), acesso à água
e saneamento (ODS6) e a educação de qualidade (ODS4) entre outros estão
intrinsecamente relacionados às melhorias em áreas por um mundo mais
sustentável e mais respeitoso aos princípios estabelecidos pela DUDH 70
anos atrás.
A terceira seção apresenta de forma mais específica e pontual o cenário atual de vulnerabilidades, analisando violações aos direitos humanos de
grupos específicos.
Por fim, traçamos considerações que elencam como os estudos referenciados e as referências levantadas demonstram um retrocesso nos itens
observados pelo artigo feito em 2008 pelo qual nos orientamos.

1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos na Visão de
Pinheiro Neto e o que Mudou Desde 2008 Conforme uma Ótica
dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
O O DS 16, Paz, Justiça e Instituições Responsáveis é dedicado para a
promoção de sociedades pacíficas e inclusivas, provisão de acesso à justiça
para todos e instituições responsáveis. O estudo feito pelo Institute for Economics and Peace (IEP)5 defende e demonstra que há um crescente reconhecimento internacional de que a violência, conflitos e a insegurança física dos
indivíduos humanos (ODS16), por exemplo, têm efeitos agudos sobre atrasos
no desenvolvimento6. Podemos dizer, nesse escopo, que a fragilização de instituições internas de acesso à justiça por conta de conflitos e inseguranças
leva consequentemente ao acesso deficiente ou interrompido das pessoas
INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. SDG16 Progress Report: a comprehensive global audit of progress on available SDG16 indicators. Sydney, New York, The Hague, Mexico City,
Brussels, 2017. p. 5-10. Disponível em: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/09/
SDG16-Progress-Report-2017.pdf. Acesso em: 01 abr. 2018
5
O IEP é um Instituto internacional autodenominado think-tank, independente, não partidário,
sem fins lucrativos. Fundado em 2007 pelo filantropista Steve Killelea. Think-tanks são organizações para advocacy em determinados assuntos. De forma resumida, advocacy, no contexto
das think-tanks são posicionamentos que visam promover pensamentos em determinada área
com base em pesquisas e métricas cujo objetivo é sedimentar a legitimidade de uma referida
organização pela sua expertise e especialização num assunto específico. No caso do IEP, o
instituto busca definir o conceito de paz e desenvolver métricas para analisar a paz positiva no
mundo. A organização tem feito relatórios com base nos Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável e estudos que se mostraram relevantes de serem citados em nosso trabalho especialmente como ofertantes de perspectivas alternativas às do Relatório da ONU aqui citado
sobre o mesmo assunto.
6
INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. Op. cit., p. 5.
4
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ao estado de direito.
Em 2008, Pinheiro demonstra que 4 bilhões de pessoas estavam excluídas do estado de direito7. Por isso, a maioria da humanidade encontrava-se
à parte do sistema jurídico, contemplando-o, sem, contudo, poder contar
efetivamente com a proteção da lei8. Dados do relatório da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre os ODS apontam que um terço da população
carcerária do mundo está presa sem sentença proferida9. Esse dado não mudou substancialmente num comparativo entre 2003-2005 (32% da população
carcerária) e 2013-2015 (31%), afirmando assim que não houve mudança relevante nessa situação específica entre 2003 e 201510.
Por inferência, alguns dados mais recentes sobre o ODS16 demonstram
que alguns pontos corroboram com a perspectiva de Pinheiro de que a maioria da população mundial continua sem acesso ou com acesso limitado à justiça, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. Podemos citar,
nesse comparativo inferencial qualitativo misto, outros pontos mencionados
no relatório da ONU que apoiam nossa perspectiva; mais países têm adotado
legislações para a liberdade de informação – instituições responsáveis –, mas
as implementações não têm sido verificadas de forma sólida, um dos pontos
indicados pelo relatório é que a própria população pode não ter conhecimento dessas previsões legais11. A corrupção público-privada também permanece em alta em especial nos países de menor renda12. Países de menor renda
têm demonstrado um aumento nas taxas de homicídio mesmo que a média
global tenha diminuído13. Em contraste, mais países têm adotado medidas
para transparência dos gastos públicos e medidas legislativas14 como aquelas relativas à liberdade de informação podem ser um prefácio de melhorias
factuais no futuro e por conseguinte maior segurança dos direitos humanos.
Pinheiro também discorre sobre a falta de efetividade em diversas áreas,
tais como para os direitos das crianças. Nesse sentido, ainda sobre o ODS16,
o registro de crianças continua limitado em algumas regiões, o que é um ponto grave considerando que o registro é muitas vezes o primeiro passo para o
reconhecimento do indivíduo como titular de direitos a serem salvaguarda-

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Op. cit., p. 77.
Ibid., p. 78
9
UNITED NATIONS. The Sustainable Development Goals Report 2017. New York, 2017. p. 51.
Disponível em: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf. Acesso em: 01 abr. 2018.
10
Ibid.
11
Ibid., p. 53
12
Ibid., p. 52
13
Ibid., p. 51
14
Ibid., p.52
7
8
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dos pelo Estado15. Pinheiro16 e dados recentes sobre o ODS8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) demonstram considerações que apontam fatos
que assinalam a não observância da DUDH: em 2000 246 milhões de crianças
estavam submetidas ao trabalho, esse número diminuiu para 168 milhões
em 201217. Podemos considerar que, nessa situação específica, desde as considerações feitas por Pinheiro em 2008, houve leve melhora. Todavia, 1 em
cada 10 crianças ainda estão engajadas no trabalho infantil e mais da metade
delas expostas a ambientes de risco18. Em termos do ODS16, apesar das abordagens do Relatório da ONU e das abordagens mais antigas feitas por Pinheiro19, um dos maiores problemas continua sendo a própria disponibilidade e
confiabilidade dos dados para medir a Paz e a Justiça no mundo conforme o
ODS16. Isso é demonstrado pelo relatório do IEP20. Consideramos que o fator
da escassez e desconfiança dos dados pode ser ele mesmo uma evidência de
que as instituições estatais e não estatais ainda não têm uma estrutura compreensiva para salvaguarda efetiva dos direitos humanos já que o próprio
monitoramento é muito hipossuficiente para acompanhamento da maioria
dos temas21.
Mudanças climáticas, migrações em geral, crime organizado transnacional, são temas que o autor considerou em 2008 como questões não tratadas
apropriadamente. Embora as organizações tenham fomentado a discussão,
pouco mudou nestas áreas. Pelo contrário, observamos retração nos diálogos, cada vez mais voltados para o discurso nacionalista, que incluem a implementação de políticas migratórias excludentes mesmo para aqueles que
têm direito à proteção, como os refugiados22.
Para compor um exemplo atual, utilizamos as ações do Presidente dos
Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que assumiu o governo
após uma campanha marcada pela promessa de construção de um muro na
fronteira entre o México e os EUA, pago pelo México, com a intenção de
evitar o fluxo migratório. Em seguida, já no poder, emitiu a Executive Order
Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States
Ibid.
PINHEIRO, Paulo S. Op. cit., p. 78.
17
UNITED NATIONS. Op. cit., p. 35.
18
Ibid.
19
Devemos elencar que os ODS sucederam o artigo de Pinheiro, todavia o mesmo levantou
dados e os apresentou para tentar medir temáticas de Paz, Segurança e Instituições Jurídicas
no mundo.
20
INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2017. Op. cit.
21
Ibid.
22
Um exemplo claro desta retração é a retirada dos Estados Unidos da América do Global
Compact on Migration, sob a premissa de que o processo pode reduzir a soberania do Estado. Informações disponíveis em: https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/12/276190.
htm. Acesso em: 01 fev. 2018.
15
16
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(2017)23, que impossibilita a entrada de indivíduos oriundos de sete Estados
considerados uma ameaça à segurança dos Estados Unidos: Iran, Iraque, Síria, Líbia, Somália, Sudão e Iémen.
Ao mesmo tempo, o United States Refugee Admission Programm24 (USRAP) foi suspenso na mesma ordem executiva, conforme descrito:
(iii) Executive Order 13769 also suspended the USRAP
for 120 days. Terrorist groups have sought to infiltrate
several nations through refugee programs. Accordingly,
I temporarily suspended the USRAP pending a review
of our procedures for screening and vetting refugees.
Nonetheless, I permitted the Secretary of State and the
Secretary of Homeland Security to jointly grant case-bycase waivers when they determined that it was in the
national interest to do so25.

Durante discurso na ONU, o presidente americano informou que estava
esboçando duas novas ordens executivas: a primeira, intitulada Auditing and
Reducing U.S Funding of International Organizations26, visa reduzir as doações à ONU como um todo, pois segundo suas palavras considera a mesma
“cara e pouco produtiva”27.
Atualmente, há cerca de 22,5 milhões de refugiados em todo o mundo,
em sua maioria concentrados nos Estados de primeiro asilo28, seguidos por 40,3
milhões deslocados internos e 3,2 milhões de apátridas29. Aproximadamente
Tradução livre: “Ordem Executiva Para Proteger a Nação dos Terroristas Estrangeiros de
Entrar nos Estados Unidos”. (UNITED STATES OF AMERICA. The White House. Executive Order
Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States, 2017). Disponível
em: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/. Acesso em: 10 mar. 2018.
24
Tradução livre: “Programa de Admissão de Refugiados nos Estados Unidos”.
25
Tradução livre: A Ordem Executiva 13769 também suspendeu o USRAP por 120 dias. Grupos
terroristas tentaram se infiltrar em várias nações por meio de programas de refugiados. Por
conseguinte, suspendi temporariamente o USRAP, na pendência de uma revisão dos nossos
procedimentos de rastreio e verificação de refugiados. No entanto, permiti que o Secretário de
Estado e o Secretário da Segurança Interna concedessem, em conjunto, dispensas caso a caso,
quando determinassem que era de interesse nacional fazê-lo (Ibid.).
26
Auditando e Reduzindo as Doações dos Estados Unidos para Organizações Internacionais
(tradução livre).
27
Donald Trump says UN has ‘Not Met Full Potential’ as He attends First General Assembly. The Telegraph, London, 18 set. 2017. Disponível em: https://www.telegraph.co.uk/
news/2017/09/18/donald-trump-give-first-un-speech-shadow-north-korea-nuclear/. Acesso
em: 01 mar. 2018.
28
O termo “Estado de primeiro asilo” consiste no primeiro estado que reconheceu o status de
refugiado. não confundir com o instituto do asilo político usado na América latina.
29
UNHCR. Global Trends – Forced Displacement in 2016. Geneva, 2017. Disponível em: http://
www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.
html. Acesso em: 10 out. 2017.
23
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4.010.962 milhões de pessoas estão confinadas em acampamentos, grande
parte há mais de cinco anos30 em um limbo duradouro.
Sob a premissa de uma “crise migratória que ameaça a segurança nacional”, Estados europeus impedem a entrada de migrantes forçados, mesmo os solicitantes de refúgio protegidos pela Convenção de 1951 Relativa ao
Status dos Refugiados (Convenção de 51)31, violando um de seus princípios
básicos: a não devolução sem o devido processo legal para a determinação
da condição de refugiado (RSD – Refugee Status Determination, em inglês).
Entretanto, o maior número de refugiados e solicitantes não se encontra na
Europa, mas sim no continente africano. Logo, verdadeira crise ocorre nos
frágeis Estados vizinhos aos conflitos que geram número expressivo de deslocados internos e refugiados32.
Em aditivo, a maior parte dos migrantes forçados não é reconhecida
pelo Direito Internacional.
Sobre os sistemas regionais, a análise sugere que não são eficazes, pois
carecem de soluções sobre legislações internas. Nas palavras do autor, “a
ineficácia do poder judiciário, a inoperância do aparato repressivo do Estados e a implementação precária dos direitos no âmbito nacional”33 impedem
o desenvolvimento do sistema de proteção. Um dos principais problemas
na tríade citada acima, é a falta de execução das decisões judiciais. A falta
de padrões internacionais de algumas instituições de direitos humanos em
algumas regiões do mundo demonstra que ainda há necessidade de maior
cooperação e capacity-building nesse âmbito34.

2. As Vulnerabilidades, os Tratados e as Atuais Violações: uma
questão de tempo ou problemas ad eternum?
A expectativa média de vida de um brasileiro segundo projeção do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de aproximadamente
75 anos, o que equivale dizer que, segundo os prognósticos de Pinheiro,
30 Ibid.
31
Conforme observado por Goodwin Gill no caso Hirsi Jama and Others Vs. Italy, famoso caso
sobre a proibição pela Itália da entrada do bote contendo imigrantes forçados em seu mar
territorial, as operações no mar da Sicília não estavam de acordo com os documentos de proteção aos direitos humanos ratificados pelo Estado, pois nem sequer triagem ou entrevistas
foram realizadas durante as incursões. Como resultado, pessoas que fugiram dos seus Estados
por motivos contemplados na Convenção de 1951 não tiveram condições de solicitar proteção
(GOODWIN-GILL, Guy S. The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the Principle of
Non-Refoulement IJRL, v. 23, n. 3, p. 443-457, 2011. Disponível em: https://www.ilsa.org/
jessup/jessup13/GSGG-Interception%20at%20Sea.pdf. Acesso em 01 mar. 2018).
32
UNHCR. Figures at Glance, 2018. Disponível em: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.
html. Acesso em: 01 abr. 2018.
33
PINHEIRO, Paulo S. Op. cit., p. 87
34
UNITED NATIONS. Op. cit., p. 53
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confirmados no capítulo anterior, os brasileiros que nasceram no mesmo
ano em que foi assinada a DUDH provavelmente morrerão sem presenciar
o cumprimento de todos os direitos humanos ali consagrados, ou, o que é
pior, sem nem mesmo ver garantido o direito a uma velhice em condições
condignas como proclama a DUDH.
Mas quais são de fato esses direitos humanos que devemos defender?
Quem são os vulneráveis em 2018 e quais são as violações mais preponderantes hoje?
Segundo a DUDH podemos ilustrar os princípios e direitos em tabela, da
seguinte forma na Figura 135:

Figura 1 – Ramificações da Declaração Universal dos Direitos
Humanos – Princípios e Direitos

35

Elaborada pela autora
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Como se observa, dentre o rol de direitos elencados na DUDH se encontram direitos diversos, classificados na atualidade como direitos de diversas
dimensões. Incluem o direito à vida e a proteção à dignidade humana que seriam os direitos ditos de primeira dimensão, alguns direitos sociais, econômicos e culturais classificados como de segunda dimensão e interesses difusos
e coletivos, interpretados como os direitos de terceira dimensão.
Paulo Bonavides ainda coloca a democracia, o direito à informação e o
pluralismo político como direitos de quarta dimensão36.
Ao pensarmos em direitos humanos, precisamos compreender a defesa
da indivisibilidade destes para preservar a sua universalidade, como defendido por Pinheiro37. Não há como separar os direitos humanos em gerações,
termo que foi comumente utilizado e que nos remete à substituição, renascimento, mas sim em dimensões, como um conjunto de princípios e direitos
que somados e interligados garantem um tratamento igualitário a todo ser
humano, com preservação da liberdade e da dignidade humana. Mais ainda,
nos dizeres de Magnus Dagio:
Os direitos do homem não são um dado, e não é verdade “que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos” como propõe a Declaração Universal
dos Direitos Humanos38.

Se desrespeitado o direito a qualquer um desses princípios acabamos
ferindo conjuntamente outros direitos ou princípios, do mesmo modo que
a garantia de um direito automaticamente acaba influenciando diretamente
nos demais. Assim, os apátridas já nascem com todos os seus direitos desrespeitados mormente porque lhes é negado o direito à nacionalidade.
Do mesmo modo, um relatório da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO39) divulgado em 2017 afirma que
se todos os adultos tiverem dois anos de ensino secundário poderão representar sessenta milhões de pessoas fora da linha de pobreza. Esse número é
elevado para 420 milhões de pessoas fora da pobreza se estes mesmos adultos fizessem uma graduação40, comprovando que melhorando a Educação
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Op. cit., p. 87.
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Op. cit., p. 87.
38
DAGIOS, Magnus. Celso Lafer e a Reconstrução dos Direitos Humanos de Acordo com o Pensamento de Hannah Arendt. Intuitio, v. 3, n. 1, p. 80-98, junho de 2010. Disponível em: http://
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/intuitio/article/view/6925/5143. Acesso em: 01
abr. 2018.
39
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
40
AGÊNCIA BRASIL (EBC). Pobreza pode cair pela metade se adultos completarem ensino secundário, diz ONU. Nova York: ONU News, 2017. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.
br/internacional/noticia/2017-06/pobreza-pode-cair-pela-metade-se-adultos-completarem-ensino-secundario. Acesso em: 01 abr. 2018.
36
37
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se obterá melhora automática nos direitos sociais, na dignidade humana e
no tratamento igualitário entre as pessoas de baixa renda, deixando clara a
intersecção entre todos esses direitos.
Ao olharmos a tabela dos direitos humanos de forma planificada fica fácil identificar os vulneráveis da época em que a DUDH foi elaborada: – Crianças e Adolescentes, tanto as que estavam em fase escolar, como os que foram
adotadas por novas famílias; – Escravos, torturados, traficados, ou não reconhecidos como seres humanos; – Mulheres, que eram subjugadas no casamento e não eram tratadas como iguais aos homens em diversos aspectos da
vida social; – Idosos, com direito expresso na DUDH que assegura condições
de subsistência na velhice; – Refugiados, que mesmo não sendo nominados
assim na DUDH, são alcançados no art. 14 (1), como o ser humano vítima de
perseguição que tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países
e ainda – Pessoas com Baixa Renda, incapazes por qualquer motivo de garantirem a própria subsistência. Em 70 anos, esses grupos de vulneráveis pouco,
ou nada, foram alterados.
Segundo dados da UNESCO, uma em cada cinco crianças ou adolescentes
estão fora das escolas, totalizando 263 milhões de crianças sem fazer jus ao seu
direito de receber educação gratuita e obrigatória até o ensino fundamental41.
Apesar da abolição, ainda existe o trabalho escravo e muitas crianças
estão incluídas neles, segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Fundação Walk Free em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que apuraram em 2016 mais de 40 milhões
de pessoas vítimas da escravidão moderna42.
As Mulheres, mesmo conquistando muitos direitos, ainda são vítimas
de violência e em muitos países proibidas de estudar, ou recebendo remunerações muito inferiores do que os homens. Em 2015 a diretora-executiva da
ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, declarou que a violência contra a
mulher é a “violação de direitos mais tolerada no mundo”43.
Os refugiados mais do que nunca precisam de proteção, e o seu conceito necessita urgentemente de uma reformulação. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas Para Refugiados (ACNUR), no final de 2016, o volume de pessoas internamente deslocadas, solicitantes de refúgio e refugiados
41
ONUBR.UNESCO: 1 em cada 5 crianças e adolescentes está fora da escola, , 02 mar. 2018.
Disponível em: https://nacoesunidas.org/unesco-1-em-cada-5-criancas-e-adolescentes-esta-fora-da-escola/. Acesso em 01 abr. 2018
42
ONU MULHERES BRASIL. Sistema ONU no Brasil divulga nota sobre portaria do trabalho
escravo. 20 out. 2017. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/noticias/sistema-onu-no-brasil-divulga-nota-sobre-portaria-do-trabalho-escravo/ . Acesso em 01 abr. 2018.
43
ONUBR. ‘Violência contra a mulher é a violação de direitos humanos mais tolerada no mundo’, afirma ONU. 22 nov. 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/violencia-contra-a-mulher-e-a-violacao-de-direitos-humanos-mais-tolerada-no-mundo-afirma-onu/. Acesso em
01 abr. 2018.
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alcançou aproximadamente 65 milhões, e até outubro de 2017 mais de 2
milhões de pessoas deixaram seus países. Dos 65 milhões, apenas 22,5 são
considerados refugiados segundo a Convenção de 5144.
As pessoas de baixa renda compõem diferentes grupos, distribuídos
entre moradores de rua, desempregados, integrantes de movimentos dos
sem-terra, e até mesmo trabalhadores, cujos salários são insuficientes para
garantir a sua subsistência e de sua família.
No primeiro relatório dos ODS, divulgado em 2016, 13% da população
mundial se encontra vivendo em situação de extrema pobreza, 800 milhões
de pessoas ainda passam fome e aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas não têm acesso a saneamento básico45.
Em 2018, o relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO46) e o Programa Mundial de Alimentos
(PMA), apontou que cerca de 124 milhões de pessoas em 51 países enfrentando crises de fome. No Iêmen se encontra o caso mais preocupante, onde
60% dos habitantes (dezessete milhões de pessoas) sofrem com fome severa47.
Os fatores que impulsionaram esses números foram os desastres climáticos e conflitos armados, relembrando que os desastres climáticos têm
acontecido com maior incidência na atualidade do que há 70 anos. Este cenário produz migrantes forçados por razões ambientais, cuja proteção não se
encontra regulada por um regime específico, o destaca ainda mais a importância dos documentos de direitos humanos como única proteção positivada.
Quanto aos idosos podemos mencionar o relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) que foi publicado em 2017 na revista Lancet Global Health alertando que um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de
violência48.
Os indígenas também passam a ter destaque como grupo de vulneráveis.
Em setembro de 2007 foi adotada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração
44
ONURB. Mais dd 2 milhões de pessoasdeixaram seus países só em 2017, alerta agência da ONU
para refugiados. 13 nov. 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/mais-de-2-milhoesde-pessoas-deixaram-seus-paises-so-em-2017-onu-refugiados/. Acesso em 01 abr. 2018.
45
ONUBR. ONU divulga 1º relatório de acompanhamento dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. 13 jul. 2016. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-divulga-1o-relatorio-de-acompanhamento-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/. Acesso em 01 abr.
2018.
46
Food and Agricultural Organization
47
ONUBR. Seca e conflitos aumentaram a fome de milhões em 2017, alerta novo relatório.
29 mar. 2018. Disponível em: https://nacoesunidas.org/seca-e-conflitos-aumentaram-a-fome-de-milhoes-em-2017-alerta-novo-relatorio/. Acesso em 01 abr. 2018.
48
EDGAR JUNIOR. OMS alerta que 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de violência. Onu News,
Nova York, 15 jun. 2017. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2017/06/1588511-oms-alerta-que-1-em-cada-6-idosos-sofre-algum-tipo-de-violencia. Acesso em: 01 abr. 2018.
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sobre os Direitos dos Povos Indígenas que impôs padrões mínimos para que
essa população consiga viver com dignidade e bem-estar. Todavia, passados
mais de dez anos de sua assinatura a exclusão, a marginalização e a violência
continuam presentes, e, segundo Mariam Wallet Aboubakrine, presidente
do Fórum Permanente da ONU para Questões Indígenas, as dificuldades
enfrentadas por esse povo hoje são ainda maiores do que há dez anos atrás,
quando a Declaração foi firmada49.
E, além de todos esses grupos de vulneráveis, permanece o cenário dos
grupos étnicos que sofrem com discriminações raciais e grupos que são mortos e humilhados em razão de sua sexualidade (Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexo – LGBTI).
Os vulneráveis são os mesmos, e as violações? Como relatado acima,
cada um dos grupos de vulneráveis ainda sofre violências, as mesmas de
1948, 2008 ou até piores.
Não houve a Terceira Guerra Mundial, mas de 163 estados analisados
pelo IEP 63 apresentaram deterioração em situações de conflito. Apesar do
mundo em média ter-se tornado mais pacífico, de acordo com os métodos
e métricas do IEP50, a discrepância entre os países mais pacíficos e os menos
pacíficos têm aumentado e o número de pessoas deslocadas em razão de
conflitos armados e violações de Direitos Humanos dobrou em 201651.
A figura 2 ilustra que a maioria dos países se encontra rankeado entre a
situação de paz média, baixa e muito baixa. Apenas uma minoria de Estados
foi rankeado como Estados com índice de paz alta ou muito alta.

49
ONUBR. Proteger os Direitos dos Povos Indígenas é Proteger os Direitos de Todos. Brasília, 09
ago. 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-proteger-os-direitos-dos-povos-indigenas-e-proteger-os-direitos-de-todos/. Acesso em: 01 abr. 2018.
50
A Organização utiliza 23 métricas quantitativas e qualitativas para criar um Índice Global
da Paz. Os relatórios do instituto citados em nosso artigo descrevem os métodos e métricas
utilizadas.
51
INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. 2017 Global Peace Index: Measuring Peace in a Complex World, 2017, p. 2. Disponível em: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/
GPI-2017-Highlights-1.pdf. Acesso em: 01 abr. 2018
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Figura 2 – Países conforme o Índice Global da Paz – 2017

Fonte: INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE (IEP). Global Peace Index 201752

Então devemos concluir que nada foi feito de 1948 até 2008, e
continuamos na mesma situação de 2008 até agora? Para que serviu então
a DUDH? Devemos crer que todos os apontamentos feitos por Pinheiro Neto
não foram notados ou percebidos do mesmo modo pelos responsáveis da
ONU?
Podemos observar a ramificação da DUDH, a partir de instrumentos de
proteção específicos, organizações e tribunais ao longo dos 70 anos da elaboração deste primeiro documento. Contudo, o equilíbrio necessário para
o funcionamento desta estrutura apresenta sinais de deterioração precoce
sobretudo devido aos conflitos de interesses entre os Estados. Estes podem
divergir sobre as ações das organizações e de outros Estados, e, dependendo
do caso, não mais concordar com os princípios estabelecidos nos instrumentos internacionais de proteção. Como resultado, a estrutura como um todo e
seus regimes específicos são enfraquecidos.
Mas nem tudo pode ser visto pelo lado negativo, quando Pinheiro53 finalizou seu artigo em 2008 fez referências às intervenções das organizações
da sociedade civil, ponderando que o objetivo dos Estados não era somente
desafiar a participação delas ou reduzir o seu tempo de discurso, mas sim
calá-las. Contudo, nesses 10 anos que se sucederam as organizações da sociedade civil firmaram sua importância.
Em 2012, 193 países, aliados a representantes da sociedade civil, se reuniram no Rio de Janeiro – Brasil, para renovar o compromisso global com o
52
53

Ibid., p.3.
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Op. cit., p. 82.
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desenvolvimento sustentável54. Nesse encontro se debateram os progressos
obtidos em relação ao desenvolvimento sustentável desde o último encontro
na mesma cidade em 1992 e se elaborou um documento intitulado “O Futuro que Queremos”55, ampliando, ainda, a Declaração do Milênio firmada em
Nova York no ano 200056.
Referido documento, iniciado em um encontro com foco no meio ambiente, acabou reunindo 17 objetivos e 169 metas, que retratam de forma clara
os direitos humanos diariamente violados. Baseado nos 5 “P”s, o plano de ação
tem por foco as Pessoas, o Planeta, a Prosperidade, as Parcerias e a Paz57.
O reconhecimento da importância das parcerias com a sociedade civil,
com os cientistas, com os empresários, com a população em geral, diretamente afetada pelas violações aos seus direitos, é essencial para aumentar a
abrangência e sucesso das estratégias implementadas58.
Comparando os ODS com os grupos vulneráveis da atualidade
conseguimos inferir que a tentativa de cumprimento destes objetivos através
das metas ali traçadas reflete diretamente na garantia dos direitos humanos
assegurados na DUDH.
O ODS n. 1 estabelece a meta de erradicar a pobreza extrema, consequentemente o direito a dignidade humana acaba sendo assegurado.
O ODS n. 6 já foi pensado mirando exatamente nos conflitos que atingem o planeta, vez que seu objetivo é a distribuição de água potável e saneamento e a ONU já declarou que 183 milhões das cerca de 484 milhões de
pessoas que viviam em situações frágeis em 2015, não possuíam serviços
básicos de água potável59.
Para não deixar dúvidas sobre as vinculações dos ODS e a concretização
dos Direitos Humanos, citamos os objetivos números 4 e 5, que ampliam a ideia
de Educação para uma Educação de qualidade para todos e todas e defendem
a igualdade de gênero, indo além dos direitos primários constantes da DUDH e
alcançando as situações atuais e gritantes que afetam o nosso planeta60.
54
PLATAFORMA AGENDA 2030. A Agenda 2030 Para o Desenvolvimento Sustentável, s/d. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em: 08 jun. 2018.
55
Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf. Acesso em: 08 jun. 2018.
56
Disponível em: https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf. Acesso em:
08 jun. 2018.
57
ONUBR. Transformando o Nosso Mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. s/d. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 08 jun.
2018.
58
Ibid.
59
WHO; UNICEF. Progress on Drinking Water, Sanitaion and Hygiene, 2017. Disponível em:
https://www.unicef.org/publications/files/Progress_on_Drinking_Water_Sanitation_and_Hygiene_2017.pdf. Acesso em 08. jun. 2018.
60
PLATAFORMA AGENDA 2030. Op. cit.
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E, considerando que esses 17 ODS devem ser implementados até 2030,
podemos afirmar que os direitos humanos têm dada certa para serem endossados para todos?
Infelizmente não.
As Revisões Periódicas Universais (RPU) citadas por Pinheiro61 como
uma inovação vista por ele como o melhor instrumento para trazer à tona
os problemas mais críticos em direitos humanos em todos os Estados trazem
transparência a ação dos Estados e demonstram que apesar dos esforços de
alguns países, muitos estão longe de cumprir os compromissos e tratados
que pactuaram.
Mas não podemos negar que o direito à informação vem sendo preservado e que a aceitação dos países a interferência externa, analisando suas
condutas e lhes sabatinando sobre suas ações ou falta delas, é de certa forma
uma esperança para que, senão em 2030, em alguma outra data antes do ad
eternum, estejamos mais perto desse planeta sustentável em que se respeitam os direitos humanos salvaguardados pela DUDH mesmo sem existirem
garantias de efetividade ali asseguradas.
Ademais, as RPU são realizadas com o recebimento de relatórios elaborados também pela sociedade civil ou por outros atores interessados, tirando a maquiagem política que os Estados poderiam imprimir aos seus próprios relatórios.

Conclusão
Da análise do artigo “Os sessenta anos da declaração universal: atravessando um mar de contradições”, escrito por Paulo Sérgio Pinheiro quando a
DUDH completava 60 anos, pudemos concluir que a situação dos vulneráveis
e as violações aos direitos não apresentara melhora, ao contrário, em alguns
casos configuraram verdadeiros retrocessos nos últimos dez anos.
Porém, a interferência da sociedade civil tanto na elaboração do documento que deu origem aos 17 ODS, como nas RPU, podem ser encaradas
como uma esperança para a consecução daqueles objetivos, seja pelo envolvimento da população mundial de forma mais concisa e, portanto, mais
eficaz para o conhecimento e cobrança daqueles direitos, como pela retirada
dos interesses políticos que permeiam os relatórios elaborados pelos próprios Estados. Ninguém melhor do que os próprios sujeitos que são vítimas
e sofrem pelo não cumprimento dessas normas para manifestarem sobre o
que precisa ser mudado e cobrar tais mudanças.
Ainda que não tenham sido criadas as garantias fundamentais assecuratórias dos direitos humanos e que os Tribunais Internacionais ainda ajam
sem sanção punitiva, o envolvimento da sociedade civil ao menos garante a
existência do direito à informação, essencial para que, ao menos, se saiba em
61

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Op. cit., p. 83
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que ponto estamos sendo lesados.
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O DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL E A AÇÃO GLOBAL
PARA AS PESSOAS E O PLANETA
Fernando Rei1

Introdução
A agenda internacional caracteriza-se cada vez mais pela mudança contínua e algumas vezes por influências de consequências imprevisíveis. Essas
características decorrem da própria natureza do ambiente internacional,
complexo e instável, composto de sujeitos e atores em transformação, que o
Direito não pode ignorar.
Encontramo-nos num momento de enormes desafios para o desenvolvimento sustentável. Bilhões de pessoas continuam a viver em situação de
pobreza e desconhecem o real sentido de uma vida digna. Não obstante
avanços registrados com os Objetivos do Milênio, desigualdades persistem
dentro dos países e entre os países. O mundo do século XXI ainda é marcado por enormes disparidades de oportunidades, riqueza e poder. Ameaças
globais à saúde estão cada vez mais evidentes, eventos naturais extremos
são mais frequentes e intensos, o número de conflitos está em ascensão, o
extremismo violento não desapareceu e as crises humanitárias relacionadas
ao deslocamento forçado de pessoas ameaçam reverter grande parte das
conquistas alcançadas na área dos direitos humanos nas últimas décadas.
Desde 2015 trabalha-se com uma oportunidade histórica e sem precedentes que pretende reunir sujeitos e atores internacionais, com a participação da população do planeta, para decidir sobre novos caminhos a percorrer
na agenda global, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares.
Essas decisões podem determinar o curso global de ação para acabar
com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger
o meio ambiente e enfrentar desafios muito intrincados, como as mudanças
climáticas.
O encaminhamento, a posta em prática dessa agenda, sugere e desenha
os pilares de um modelo de governança global que, como ensina Santos2 se
Professor Associado do Programa de Doutorado em Direito Ambiental Internacional da Universidade Católica de Santos. Professor Titular de Direito Ambiental da Fundação Armando
Álvares Penteado – FAAP. Diretor Científico da Sociedade Brasileira de Direito Internacional do
Meio Ambiente – SBDIMA.
2
SANTOS, Maria Helena de Castro. Governabilidade, governança e democracia: criação da
capacidade governativa e relações Executivo-Legislativo no Brasil pós-Constituinte. DADOS –
Revista de Ciências Sociais, v. 40, n. 3, 1997, p. 342.
1
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concebe como um modelo “de articulação e cooperação entre atores sociais
e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações
dentro e através das fronteiras do sistema econômico”, incluindo-se aí “não
apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses,
tais como os partidos políticos e grupos de pressão, como também redes
sociais informais (de fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos”.
No final do século passado, um fenômeno tão central como a Guerra
Fria deixou de existir sem que estudiosos de qualquer tendência tivessem
previsto sua ocorrência e, em seu rastro, uma variada gama de temas passou
a ocupar as atenções dos pesquisadores e analistas. Atualmente está bastante claro que fenômenos como esse estão relacionados com mudanças
emaranhadas e inter-relacionados entre si em diversos fatores, como na tecnologia, na estrutura da produção e do comércio, nos fluxos financeiros, nas
relações de poder e nas vulnerabilidades que ameaçam os direitos humanos.
As tensões derivadas do avanço de forças conservadoras em eleições diversas indicam que a estrutura e a dinâmica das relações de poder no mundo
contemporâneo nestas primeiras décadas do século XXI são menos solidárias
e cooperativas que as experimentadas durante a última década do século
passado3. Essas tensões sugerem, também, que nas relações de poder do
mundo contemporâneo, além de menos colaboração multilateral, há menos
espaço para mudanças de paradigmas e mais possibilidades de novos (e conhecidos) confrontos, inclusive em contextos sociais e políticos de delicadíssimo equacionamento, como o da sociedade síria, bem como de potenciais
conflitos regionais, como na península da Coreia.
Se somarmos a este cenário de tensões e crises regionais, como já asseverado, a complexidade de alguns problemas com os quais a sociedade
internacional se depara, como a questão dos refugiados e dos deslocados
ambientais, a conclusão a que se chega parece ser a de uma sociedade internacional realmente em risco em função dos déficits de colaboração, de cooperação, de solidariedade, realçando as vulnerabilidades a que estão sujeitas
as conquistas no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos4.
Por outro lado, importa destacar que esse mundo, com todos esses
conflitos e dificuldades, é ao mesmo tempo mais dependente da cooperação
entre os Estados e de outros atores, no âmbito da Sociedade Internacional
para o efetivo enfrentamento e equacionamento desses problemas. Afinal,
os níveis de bem estar de que hoje desfrutam as sociedades dependem
essencialmente e de forma articulada das muitas maneiras pelas quais os
REI, F. The Rio+20 in question. Revista Brasileira de Bioenergia, v. 14, p. 44 – 52, 2012.
Cf. JUBILUT, L. L.; REI, F.; GARCEZ, G. Direitos humanos e meio ambiente: minorias ambientais.
Barueri: Ed. Manole, 2017.
3
4
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Estados e outras instituições interagem e cooperam no plano internacional5 .
A necessidade da ação de cooperação, ao mesmo tempo em que faz o
mundo mais interdependente, o torna mais vigiado em relação ao passado,
confirmando uma nova lógica de poder nas relações internacionais. Os problemas ambientais em geral, assim como os atinentes aos direitos humanos,
entre outros, somente podem encontrar soluções satisfatórias se negociadas
e regulamentadas pelo conjunto dos Estados, sem desconsiderar o papel de
novos atores no cenário internacional, que articulam interesses numa dinâmica mais eficiente que as conferências diplomáticas6.
Essa dinâmica aspira a um mundo de respeito aos direitos humanos e à
dignidade humana, ao Estado de Direito democrático, à justiça, à igualdade
e a não discriminação; ao respeito pela diversidade em sentido amplo; e à
igualdade de oportunidades que permita a satisfação do potencial humano e
que se caminhe rumo ao desenvolvimento sustentável.
E naturalmente que essa nova problemática incidiu e incide na estrutura
e na dinâmica do Direito Internacional, onde novas áreas do saber jurídico se
consolidam, buscando a renovação das bases da Ordem Internacional, que
o momento histórico reclama e que não poderão prevalecer na construção
desse novo milênio7. Ou como advertem Uribe e Cárdenas8, o emergente
direito ambiental internacional requer a possibilidade de transformação e
adaptação aos novos desafios internacionais em materia ambiental, exigindo, portanto, de si mesmo a adoção de novas perspectivas mais inclusivas,
com o objetivo claro de responder com eficácia e de forma mais abrangente
aos vários problemas globais que lhe cabe enfrentar.
Na consecução de novas perspectivas mais inclusivas, a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável apresenta um plano de ação para as
pessoas, o planeta e a prosperidade, numa expectativa de fortalecer a paz
universal com mais liberdade.

1. O Direito Ambiental Internacional e os compromissos com a
Agenda 2030
O Direito Ambiental Internacional (DAI) é uma área nova e dinâmica
REI, F.; GRANZIERA, M. L. Direito ambiental internacional: novos olhares para a ciência do
direito. In: REI, F.; GRANZIERA, M. L. (Orgs.) 40 anos das Conferências das Nações Unidas sobre Meio Ambiente: reflexões e desafios do Direito Ambiental Internacional. São Paulo: Atlas,
2015. p. 149-158. p.150.
6 Ibid., p.151.
7
REI, F.; SETZER, J.; CUNHA, K. O papel dos governos subnacionais na construção da governança ambiental global: a contribuição da Rio+20 no quadro institucional pelo desenvolvimento
sustentável. Revista de Direito Internacional, v. 9, p. 55-66, 2012.
8
URIBE VARGAS, Diego; CÁRDENAS CASTAÑEDA, Fabián Augusto. Derecho internacional ambiental. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2010.
5
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aperfeiçoada a partir da evolução (e das insuficiências) do Direito Internacional do Meio Ambiente9 (DIMA) que vem pouco a pouco sendo considerado
como “ramo” autônomo da ciência jurídica, porque representa um corpo distinto e específico de normas e princípios, abordando as relações dos sujeitos
de Direito Internacional e dos novos atores internacionais com a agenda global da sustentabilidade, pela lógica da construção de regimes internacionais
específicos e abertos, com o propósito comum da proteção e gestão do meio
ambiente, com o compromisso da busca de soluções10.
O conceito de DAI emerge a partir das limitações de alcance do DIMA11,
deveras amarrado aos regimes jurídicos internacionais, sendo que o primeiro pressupõe um compromisso e uma influência maior do Direito Ambiental
que do Direito Internacional na estruturação e na lógica de funcionamento desse ramo autônomo e uma maior influência do substrato científico e
tecnológico subjacente aos complexos problemas ambientais globais. Assim,
o DAI estrutura-se num ordenamento jurídico com vocação interdisciplinar
destinado a regular as relações de coexistência, cooperação e interdependência, institucionalizada ou não, entre os diversos atores internacionais, em
escala multilateral, que tem como objetivo principal a proteção internacional
do meio ambiente12, mas não só.
O DAI é também guiado pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno respeito à Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH), à Declaração do Milênio e conecta-se igualmente com
outros instrumentos e agendas, tais como a Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
O regime internacional das mudanças do clima, os 17 ODSs, as discussões sobre a necessidade de todos os seres humanos poderem realizar o seu
potencial em matéria de dignidade e igualdade, são capítulos importantes
dessa história recente, que vêm transformando as relações entre os Estados
e os atores internacionais na revisão da lógica da agenda programática da
sustentabilidade, numa visão transversal que acaba por incorporar temáticas
outras como a dos direitos humanos.
Como sabido, os esforços para a consecução de modelos de desenvolvimento sustentável concentram-se no uso racional dos recursos e repositórios
naturais, permitindo a todos e às futuras gerações acessar e desfrutar de
seus benefícios. Continua a ser um objetivo a ser perseguido, cada vez menos
Sobre o surgimento do Direito Internacional do Meio Ambiente, veja-se KISS, A. Los Principios
Generales del Derecho Internacional del Medio Ambiente, Cuadernos de la Cátedra J.B. Scott,
1975, p.10-11.
10
REI, F.; GRANZIERA, M. L. Op. cit., p. 151.
11
Cf. SILVA, Deise Marcelino da. Direito Ambiental Internacional: regime jurídico das águas
subterrâneas transfronteiriças e o aquífero guarani. Londrina: Thoth, p. 58-65, 2017.
12
REI, F.; GRANZIERA, M. L. Op. cit., p. 151.
9
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impreciso, pelo empenho em estabelecer metas que vinculam as obrigações
de fazer e não fazer ao fator tempo, pautando ações de curto, médio e longo
prazos. É certo que a maior parte desses esforços ainda está na negociação
de ações futuras, sobejamente influenciadas por interesses específicos de
Estados, organizações internacionais e grupos de pressão.
No entanto, as 169 metas da Agenda 2030 demonstram escala e ambição deste novo pacto universal. Pressupondo uma ação de continuidade
e monitoramento, os ODSs levam em conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) e procuram obter avanços nas metas não
alcançadas, buscando assegurar os direitos humanos de todos e alcançar a
igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. São integrados e mesclam, de forma bastante equilibrada, as três dimensões do
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

2. O DAI e os desafios para a Ação Global para as Pessoas e o
Planeta
Os ODMs criaram um marco importante para a agenda do desenvolvimento e, como já assinalado, conquistas significativas foram obtidas em
diversas áreas. Entretanto, se houve progresso, o mesmo tem sido desigual,
particularmente na África e nos países de menor desenvolvimento relativo,
onde alguns dos ODMs permanecem fora de alcance, em particular os relacionados à saúde materna e infantil.
Tais fatos reforçam a necessidade da ciência do Direito colocar-se à altura dos desafios que esta sociedade pós-moderna lhe apresenta, implicando a
ampliação de suas vocações internacionais, que cada vez mais têm um perfil
humanista e social, ao preocupar-se desde a proteção internacional dos direitos humanos e dos novos valores da sociedade internacional até o estabelecimento de princípios para o desenvolvimento sustentável de todos os povos, contribuindo assim à formulação de um novo conceito de segurança, de
novas exigências da paz entre os Estados, de uma paz dinâmica e de contínua
aposta que possa eliminar as ainda seculares diferenças e discórdias entre os
Estados e o diálogo construtivo com novos atores13.
Ao considerar as diferenças de visão entre países do Norte e do Sul
quanto às agendas de sustentabilidade, Weiss et al14 reconhecem que os países desenvolvidos restringem o alcance dessa agenda à proteção ambiental
e à conservação de recursos naturais. Por sua vez, os países em desenvolvimento alargam o conceito para a satisfação das necessidades humanas básicas e a redução da pobreza, focando nas pessoas e nas oportunidades de
Ibid.. p. 152.
WEISS, T.; FORSYTHE, D.; COATE, R.; PEASE, K. The United Nations and Changing World Politics. Boulder: Westview Press, 2017. p. 333.

13
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crescimento econômico.
Os desafios que se apresentam vão muito além da continuidade das
ações prioritárias de desenvolvimento, tais como a erradicação da pobreza, a
saúde, a educação e a segurança alimentar, a Agenda 2030 define um vasto
leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais, que almejam construir
sociedades mais justas, pacíficas e inclusivas.
Igualmente e de modo crucial, define instrumentos e meios de implementação, que refletem uma abordagem integrada, com interconexões profundas e muitos elementos transversais aos novos Objetivos e metas.
A Agenda 2030 já é reconhecida como o processo mais participativo na
história do Sistema das Nações Unidas, em decorrência direta do processo
inclusivo adotado para sua definição, tornando-se um dos instrumentos mais
completos para o desenvolvimento sustentável.
Ao contrário dos ODMs, os ODSs, que são a lista das tarefas pendentes
do mundo para acabar com a pobreza, reduzir as desigualdades e enfrentar
as mudanças climáticas, fizeram com que Agenda 2030 incorporasse uma
ampla gama de princípios e normas de direitos humanos em todos os seus
objetivos.
Neste documento, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) realizou um trabalho relevante para demonstrar
como os ODSs abrangem todos os aspectos dos direitos humanos, incluindo
os direitos econômicos, civis, culturais, políticos e sociais, bem como o direito ao desenvolvimento. A importância de compreender a relação entre os
ODSs e os direitos humanos não é meramente ilustrativa, mas sim uma forma
de fortalecer a responsabilidade dos Estados em relação aos compromissos,
com um monitoramento e abordagem de desenvolvimento baseados em direitos humanos e seus próprios ODSs.
Nesse cenário, salta a pergunta fundamental a ser respondida nesses
próximos anos, qual seja saber até que ponto os Estados estão dispostos a
participar de um esforço de concertação internacional e de construção efetiva de uma ordem que contemple esses desafios. Obter um consenso a respeito da implantação dessa Agenda é questão muito complicada, significa
aceitar regras de monitoramento e procedimentos, e também custear os arranjos institucionais que se fizerem necessários.
Se for certo que o compromisso de uma ação comum para se cumprir os
17 objetivos e as 169 metas representa um enorme esforço diplomático por
meio de uma agenda política ampla e universal, que pode trazer enormes ganhos para todos os países e todas as partes do mundo, será inédito o avanço
em políticas públicas conjuntas no caminho rumo ao desenvolvimento sustentável, com ações coletivas e de cooperação na busca do desenvolvimento
global.
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Abordando a ideia, ainda que em outros cenários, Gonçalves e Fontoura
Costa15 apontam para a oportunidade do estabelecimento de novas relações
entre os atores internacionais, nos mais variados níveis, para que, em conjunto, negociando, construindo pactos e normas comuns possam, de fato,
enfrentar as situações e obstáculos comuns.
Assim, o DAI tem o propósito de, em sintonia com as Relações Internacionais, transformar as relações entre os Estados e outras estruturas de
governo e de governança, fomentando uma cooperação e coordenação entre
eles de forma a que possam contribuir todos, ainda que de maneira diferenciada, mas em harmonia, para a melhoria do meio ambiente e para a dignidade de vida numa perspectiva transgeracional.
A participação da população do planeta, por meio de empresas globais,
de ONGs, de povos nativos, de governos subnacionais etc. nos processos de
negociação multilaterais têm promovido a amplitude e o alcance do debate
internacional acerca do papel dos novos atores internacionais16 e sua inserção na sociedade internacional.

2.1. A Agenda 2030 e a Governança Ambiental Global
Os ODSs e metas entraram em vigor em 1º de janeiro de 2016, e desde então devem orientar as decisões afins que serão tomadas ao longo dos
próximos quinze anos. A implementação da Agenda deve ter em conta as
diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento,
respeitando a autonomia de cada país na definição das políticas e prioridades nacionais.
Entretanto, nesse processo reconhece-se a importância das dimensões
subnacionais de cada país, onde marcos regionais e sub-regionais podem facilitar a aplicação concreta de algumas políticas, que resultarão em ações
mais eficazes em âmbito nacional.
Na verdade, a necessidade crescente e desafiadora de ações práticas e
pragmáticas de enfrentamento dos problemas ambientais globais têm progressivamente legitimado o surgimento de novas formas de autoridade. Embora desprovidas dos elementos típicos da soberania, autonomia e controle,
novas estruturas descentralizadas ganham paulatinamente uma legitimação
voluntária da sociedade17, originada a partir do reconhecimento de que o
GONÇALVES, A.; FONTOURA COSTA, J. A. Governança global e regimes internacionais. São
Paulo: Almedina, 2011. p.114.
16
Cf. KEOHANE, R.; NYE JR., J. (Eds.) Transnational Relations and World Politics. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1971, e RISSE-KAPPEN, T. (Ed). Bringing Transnational Relations
Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions. Cambridge:
Cambridge University Press, 1995.
17
Cf. DEDUERWAERDERE, T. The contribution of network governance to sustainable development.
Belgique: Université Catholique de Louvain Fonds National de la Recherche Scientifique, 2005.
15
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efetivo enfrentamento das questões ambientais globais necessita da ação
cooperada e coordenada de sistemas de governança baseados em diversos
níveis (estatais, supra, infra e interestatais) e compostos por atores estatais,
infraestatais (subnacionais e locais) e não governamentais cada um desempenhando uma variedade de papéis18.
Fala-se, assim, de uma nova forma de enfrentar esses desafios: pela governança ambiental global.
O encaminhamento dessa resposta multilateral, menos rígida e estruturada, passa pela ação e articulação de múltiplos atores, já que na construção
da governança ambiental global a cooperação e a negociação pressupõem a
participação ampliada na construção do consenso possível.
A Agenda 2030 é uma carta para as pessoas e o planeta no século XXI.
Todos os que pretendem promover as mudanças necessárias são agentes
fundamentais e encontrarão nos ODSs uma plataforma para canalizar suas
capacidades para o ativismo na criação de um mundo melhor.
É, portanto, por meio da governança ambiental global, que diferentes
formas e níveis de equacionamento dos problemas ambientais passam a
coexistir numa dinâmica de complementaridade e não de enfrentamento.

Conclusão
Há 70 anos, das cinzas da Segunda Guerra Mundial, líderes formaram
a Organização das Nações Unidas e os valores de paz, diálogo e cooperação
internacional que a fundamentam.
A Agenda 2030 é uma decisão de grande significado histórico, de construir um futuro melhor para todas as pessoas e o planeta. Afinal, esta pode
ser a primeira geração a obter êxito em acabar com a miséria, assim como
também pode ser a última com chance de salvar o planeta.
O objetivo deste capítulo ao falar do Direito Ambiental Internacional
e a Ação Global para as Pessoas e o Planeta se confunde com a abordagem
dos desafios da ciência jurídica no enfrentamento dos complexos problemas
da sustentabilidade do século XXI. Pensar numa regulamentação ambiental
internacional de resultado é falar de um esforço de compreensão da necessidade do direito instrumental de cumprir o seu papel para resolver questões
amplas, complexas, próprias da construção de uma sociedade sustentável,
que lhe são inerentes e que são a própria razão da sua formulação e existência. Em outras palavras, é assumir a necessidade de desenvolver novos olhares, que deixem de ver apenas a um direito de princípios e regras e passem a
enxergar a um direito de obrigações, de objetivos, de metas de compromisso
e ações com resultado.
18
Cf. BULKELEY, H. Reconfiguring environmental governance: towards a politics of scales and
networks. Political Geography, n. 24, p. 875-902, 2005.
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A perda da prioridade que os desafios da sustentabilidade amarga na
atual agenda política dos Estados, centrada na superação de outras crises,
somada à crescente onda política conservadora, permitem afirmar que existe
uma oportunidade de aceitação no plano internacional de que as relações
jurídicas ambientais globais, progressistas na essência, são necessariamente
relações multilaterais.
Assim sendo, é igualmente possível conformar um direito participativo
de necessidade consensual, nomeadamente na Agenda 2030, modelo já experimentado com o exercício dos OMs, inovadora modalidade jurídico-instrumental de fundar as bases de um trabalho consultivo e normativo, de caráter intermitente, que depende de permanente atualização.
Logo, parece ser plausível e legítimo o reconhecimento de uma base
cada vez mais consolidada do chamado DAI, com as suas características reguladoras próprias, que consegue colaborar com o movimento de conhecimento e de esforços de enfrentamento de novos problemas, que reclama rápidas,
novas e efetivas soluções.
A bem da verdade, o DAI faz com que os ODSs e o sistema de direitos
humanos se reforcem mutuamente: enquanto o segundo traz a natureza vinculativa e os mecanismos de monitoramento e responsabilização, os ODSs
dão visibilidade aos direitos e evidenciam a abordagem indivisível necessária em todos os múltiplos aspectos dos direitos humanos, além de integrar
“pessoas, planeta, prosperidade, paz e colaboração”19 para a consecução do
desenvolvimento sustentável.
Este movimento que abre caminho à participação de novos atores – sejam indivíduos, sociedades científicas, ONG, povos indígenas e aborígenes,
empresas multinacionais, associações de governos subnacionais e locais etc.
– junto aos Estados centrais nos processos de elaboração e aplicação das
normas, permitirá a continuidade do trabalho de conscientização dos assuntos comuns da agenda global transversal da sustentabilidade, no caminho
de construção de um novo pacto de legitimidade, centrado na governança
ambiental global.
O desafio está lançado: o mundo será um lugar melhor em 2030 se cumpridos grande parte dos 17 ODSs e das 169 metas.
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A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS MIGRANTES AMBIENTAIS
Fernanda Simas de Andrade Honesko1
Michelle de Almeida Paim de Andrade2

Introdução
Nos dias atuais, busca-se constantemente uma reforma nas normas de
proteção internacional aos migrantes de modo a incluir as diferentes categorias que formam parte do mesmo fenômeno. No entanto, há que se discutir
que diferentes fluxos migratórios possuem diferentes demandas, e diferentes características. É possível que uma sistematização da proteção internacional deixe lacunas, e deixe de abordar as particularidades de cada fluxo,
se tornando assim, algo genérico, e problemático. Tal fato, se dá devido a
característica multidisciplinar da migração3. Migrar sempre esteve presente
na história, e o fazem por diversos motivos, sejam eles políticos, econômicos,
sociais ou culturais, fazendo com que a migração englobe os diferentes aspectos da vida em sociedade.
Apesar de as migrações serem recorrentes em todo o mundo, percebemos uma falta de unificação ou até mesmo de proteção individual a outros
migrantes que não os refugiados. Um exemplo de tal situação é a dos migrantes ambientais que será apresentado no presente texto. Refugiados contam
com proteção internacional e, em muitos casos, têm sua situação regida por
leis internas, o que não é verdade para todos os tipos de migrantes. Refugiados são protegidos não somente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), como também pela Convenção sobre o Status de Refugiado
de 1951 (Convenção de 51). A consequência disso é que, devido à falta de
outros mecanismos disponíveis, mesmo aqueles que não se adequam aos
pré-requisitos de refúgio acabam invocando a proteção do instituto, como é
o caso dos migrantes deslocados por fatores ambientais, o que, por sua vez,
acaba resultando no enfraquecimento do instituto do refúgio4.
O Art. 14 da DUDH5 estabelece que “todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países”. No
Mestranda em Estudos Migratórios pela Universidade Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Espanha.
2 Mestre em Ação Humanitária pela Universidade de Ruhr Bochum, Alemanha e em Proteção
Humanitária pela Universidade de Deusto, Espanha.
3
JUBILUT, L. L; APOLINÁRIO, S. M. O. S. A necessidade de proteção internacional no âmbito da
migração. Revista Direito GV, 6, 1, p. 275-294, 2010.
4
Ibid., p. 278.
5
Disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: 10 jan. 2018.
1
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entanto, apesar de verificarmos pela DUDH que todo ser humano tem o direito à dignidade em sua mobilidade, contanto que peça asilo, percebemos
que ao realizar tal ato, o migrante ambiental não está protegido, pois não se
enquadra como sendo vítima de perseguição. Fato este que preocupa dado
que uma estimativa de 22 milhões de pessoas migram por ano, tanto internamente quanto além das fronteiras de um Estado, por questões climáticas6.
Assim, o objetivo do presente texto é expressar a preocupação com relação à falta de proteção a esse outro grupo de migrante, os migrantes ambientais e, a problematização disso no âmbito internacional, assim como uma
análise da atual agenda internacional e da importância dos direitos humanos
para a proteção desse grupo de migrante. Este capítulo começa com uma
breve diferenciação entre migrante e refugiado e pelo que se entende por
migrante ambiental. Em seguida, traz-se uma breve reflexão sobre o direito
humano de se beneficiar de asilo em outros Estados e a violação deste, o
que tem levado à falta de proteção a uma parcela de migrantes, tornando-os
ainda mais vulneráveis. Por último, discutir-se-ão as recentes iniciativas e o
estado de cada uma delas na agenda internacional da proteção.

1. Diferença entre Migrante e Refugiado
Na mídia, é muito comum que refugiados sejam tratados como migrantes, e vice-versa e, portanto, antes de iniciarmos o presente texto, é necessário fazer essa distinção. Existe uma diferença legal entre os dois termos.
Refugiado é toda e qualquer pessoa que busca a proteção internacional com
um fundado temor de perseguição, seja por motivação política, religiosa,
pertencimento a grupo social, raça e ou nacionalidade. No entanto, é necessário esclarecer que todo refugiado é migrante, mas nem todo migrante
é refugiado. Isto é, o refugiado sofre uma migração forçada, enquanto o migrante, parte-se do pressuposto que sua migração é de caráter voluntário,
como é o exemplo dos migrantes econômicos que são indivíduos que buscam
melhorar suas condições de vida em países que não os seus de origem7.
Migrante forçado é o termo que tem sido utilizado para descrever movimentos nos quais indivíduos estão sob ameaça de vida e de subsistência,
sejam as causas humanas ou naturais. Sendo assim, apesar de vários serem
os motivos que levem a uma migração forçada, os refugiados são os únicos
UNHCHR. Summary of the panel discussion on human rights, climate change, migrants and
persons displaced across international borders. Human Rights Council, Thirty-seventh session.
14 nov. 2017. Disponível em: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/ClimateChangeMigration/A_HRC_37_35.pdf. Acesso em: 13 jan. 2018.
7
ACNUR. “Refugiados” e “Migrantes”: perguntas frequentes. 22 mar. 2016. Disponível em:
http://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados-e-migrantes-perguntas-frequentes/. Acesso em: 13 jan. 2018.
6
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que contam com uma definição e um regime bem estruturado de proteção8.
Os fluxos dos migrantes ambientais, como veremos na próxima seção, apesar
de não possuírem o caráter voluntário de migração e serem frequentemente
vistos como migrantes forçados, também não se encaixam no termo e na legalidade dos refugiados, ficando assim à margem das normas internacionais.

2. Migrantes Ambientais
Um grupo distinto dos refugiados são os “refugiados ambientais ou climáticos”. Estes são muitas vezes introduzidos como tais por serem pessoas
que também sofrem uma migração forçada, mas como o nome sugere, a emigração é motivada por fenômenos climáticos extremos. Contudo, tal denominação tem se provado controversa, por diversos motivos.
Primeiramente, os migrantes ambientais não sofrem fundado temor de
perseguição, ou seja, não são perseguidos por motivos de raça, opinião política, religião, pertencimento a grupo social ou nacionalidade, como descrito na
Convenção de 519. No entanto, há de se argumentar que a mera negligência
dos Estados com relação a questões de infraestrutura pode ser caracterizada como perseguição10. Em segundo lugar, os migrantes ambientais muitas
vezes não cruzam fronteiras, sendo assim classificados como deslocados internos, e não como refugiados, que têm em sua definição o caráter transfronteiriço11. Como mencionado anteriormente, se referir a migrantes ambientais
como refugiados tem como consequência o enfraquecimento do instituto do
refúgio. Apesar do recorrente debate a respeito da nomenclatura, ainda não
se chegou a um status legal a respeito12. Um caso em que migrantes ambientais podem ser incluídos na definição de refúgio quando o desastre ambiental
é somado e relacionado a uma perseguição, como um conflito armado resultante do desastre13.
Ademais, migrantes ambientais tampouco são considerados refugiados
pelos sistemas regionais de proteção aos refugiados, deixando-os à mercê
de terem seus direitos humanos violados. No que diz respeito a instrumentos regionais, podemos citar a Declaração de Cartagena sobre Refugiados, de
OIM. Direito internacional da migração: Glossário sobre migração, 2009, p. 41
Disponível em: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1. Acesso em: 15 maio. 2018.
10
COOPER, J. Environmental Refugees: meeting the requirements of the refugee definition.
New York University Environmental Law Journal, v. 6, p. 480-529, 1998.
11
PACÍFICO, A; GAUDÊNCIO, M. A proteção dos deslocados ambientais no regime internacional
dos refugiados. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, v. 22, n. 43, p.133148.
12
SALIBA, A.; VALLE, M. A proteção internacional dos migrantes ambientais. Revista de Informação Legislativa, v. 54, n. 213, p. 13-37, jan./mar.2017.
13
Disponível em: http://www.unhcr.org/protection/environment/5a12f9577/climate-change-disaster-displacement-global-compacts-unhcrs-perspectives.html. Acesso em: 20 jan. 2018.
8
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1984 e a Convenção da Organização da Unidade Africana que Rege os Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África, de 196914. Ambas
contam com a extensão da definição de refugiado a sua maneira. Enquanto
a Declaração de Cartagena abrange também a grave e generalizada violação
de direitos humanos, a Convenção Africana se refere a quaisquer eventos
que possam perturbar a ordem pública. Em 1994, os países árabes tentaram
regularizar a situação de migrantes ambientais com a Convenção Árabe sobre a Regulação da Condição de Refugiado nos Países Árabes. No entanto, a
mesma não foi ratificada por nenhum país e acabou por não sair do papel.
Como podemos perceber, mesmo após 40 anos da definição refugiado
ambiental15 em 1970 por Lester Brown, ou seja, pessoas que são forçadas
a migrar devido a questões relacionadas ao meio ambiente, ainda não foi
criado nenhum instrumento, seja ele regional, ou internacional, que foque
na sua proteção. Atualmente existem diversas iniciativas que buscam lidar
com as mudanças climáticas, consideradas como os motivadores da migração ambiental. Entre elas podemos citar a Iniciativa Nansen, a Declaração de
Nova Iorque e o Acordo de Paris, que serão analisadas na última parte deste
texto. No entanto, a migração ambiental se dá por diversos fatores de origem
natural, como por exemplo terremotos, tsunamis, tornados, e até mesmo
o aumento do nível do mar ou de origem antrópicas, como a chuva ácida,
acidentes industriais, aquecimento global, desmatamento, entre outros. Ou
seja, possui características e origens distintas, necessitando assim, de uma
proteção caracterizada para cada situação. Uma vez identificado que o migrante não se enquadra no pedido de refúgio, ou em qualquer tipo de proteção internacional, só lhes resta a proteção complementar16. Podemos identificar, de forma generalizada, alguns sistemas em que os migrantes podem ser
enquadrados17. Tais sistemas são identificados dentro de países específicos.
Um exemplo são as Diretivas de Proteção Subsidiária da União Europeia18, as
Leis de imigração da Suécia19 e da Finlândia20, o caso dos haitianos no Brasil e
SALIBA, A.; VALLE, M. Op. cit. p.19.
PEREIRA, Luciana Diniz Durães. Uma visão brasileira do conceito refugiado ambiental. In:
RAMOS, André de Carvalho; RODRIGUES, Gilberto; ALMEIDA, Guilherme Assis de (Orgs.). 60
Anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL-A Ed, 2011. p. 221- 240.
16
MCADAM, J. Complementary protection and beyond: how states deal with human rights
protection. New Issues in Refugee Research, n. 118, 2005.
17
SALIBA, A.; VALLE, M. Op. cit. p. 15.
18
Para mais informações a respeito da Diretiva da União Europeia acesse: https://www.boe.
es/doue/2011/106/L00005-00008.pdf.
19
Para mais informações a respeito das leis de imigração da Suécia acesse: http://www.government.se/49cf71/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.
pdf.
20
Para mais informações a respeito das leis de imigração da Finlândia acesse: .http://www.
finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301_20101152.pdf..
14
15
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o Temporary Protected Status21, dos Estados Unidos22.
O caso dos haitianos no Brasil é um bom exemplo para demonstrar uma
resposta emergencial que foca apenas em alterações na legislação, tendo em
vista que o governo brasileiro não contava com uma proteção já existente
para migrantes ambientais. Em 2010, devido ao terremoto ocorrido no Haiti,
houve uma migração significativa de seus nacionais para o Brasil em busca
de refúgio. O governo optou então por conceder permanência aos Haitianos
devido ao fato de não se enquadrarem como refugiados.
A falta de políticas públicas locais e internacionais destinadas a migrantes ambientais pode ser problemática, não somente para o país de origem,
mas também para o de destino. Por mais que em um primeiro momento as
medidas tomadas pelo governo brasileiro possam ter tido um resultado positivo, uma falta de planejamento, e uma visão mais abrangente a respeito
das repercussões de uma migração haitiana no Brasil, tornam-se problemáticas quando vemos que os efeitos podem ser contrários às intenções iniciais.
Dessa maneira, percebemos que uma proteção complementar acaba se tornando uma solução para uma situação emergencial, sem levar em conta as
especificidades de cada fluxo e os impactos que tal migração teria dentro das
estruturas existentes de cada país23.
A migração por motivação ambiental não é algo novo na história, e tem
se intensificado cada vez mais devido à mudança climática e a ação humana.
Porém, seus números tendem a variar. Caso o migrante esteja se movendo
devido a um desastre natural no caso de terremotos e tsunamis, podemos
esperar um fluxo grande de migrantes, por outro lado, se a migração é resultante de algo demorado, como erosões ou secas, podemos esperar uma
migração mais espaçada24. Independentemente do tipo de desastre tanto a
interpretação de que os refugiados ambientais são vítimas de perseguição
pelos fatores climáticos quanto pelo próprio homem (agente poluidor),
foram refutadas como motivos para ter do direito ao reconhecimento do status de refugiado. Uma última tentativa de enquadrar migrantes ambientais
no sistema do refúgio foi considerá-los parte de um grupo social, contudo, os
mesmos não possuem características imutáveis. Para enquadrar-se como tal,
é necessário tornar-se parte de um grupo social a partir do desastre natural25.
Dada a complexidade da situação em que este grupo se encontra, as
tendências na narrativa e a nomenclatura em torno da proteção dos migrantes
Para mais informações a respeito do TPS acesse: .https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/358..
22
FERNANDES, D; FARIA, A. O visto humanitário como resposta ao pedido de refúgio dos haitianos. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 34, n. 1, p.145-161.
23
Ibid., p. 146.
24
PACÍFICO, A; GAUDÊNCIO, M. Op. cit. p. 136.
25
SALIBA, A.; VALLE, M. Op. cit. p. 16.
21
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ambientais vem tomando novos rumos. Recentemente, o argumento
principal tem sido que a maioria das pessoas afetadas por desastres naturais
não busca refúgio em outros países, mas são deslocados internos no próprio
país de origem ou região, na esperança de retornar para casa. Desse modo,
sendo refugiado ou deslocado interno, os migrantes ambientais também têm
sido referidos como “deslocados por desastre” ou “deslocados climáticos”26.
Mesmo que esse seja um tópico muito abordado pela literatura e pela
mídia, muito pouco foi alcançado na prática. Vê-se que uma solução internacional não seria bem aceita por inúmeros países, devido as suas características distintas e a dificuldade em encontrar apenas um fator para a migração. O
que vemos, então, é a tentativa de países em encaixar os migrantes ambientais em legislações já existentes, o que está longe do ideal. Deslocados ambientais, internos ou externos, são pessoas que estão à mercê de violações
de direitos humanos, e devem contar com uma proteção específica, seja essa
internacional, regional ou estatal27.
Desse modo, percebemos que pessoas são forçadas a migrar não a países com uma maior proximidade, mas sim a países que possam sanar sua
situação migratória. Tal situação, muitas vezes, faz com que migrantes não
tenham a capacidade de deixar seus países de origem e tenham, assim, cada
vez mais seus direitos humanos básicos violados. Daqui surge um questionamento pois vivemos em uma sociedade que se preocupa mais com o status
legal de migrantes do que com sua dignidade e proteção.

3. Direitos Humanos e a Proteção Internacional do Migrante
Ambiental
As normas de direitos humanos estabelecem que, todo e qualquer indivíduo, independentemente da cor, raça, religião e origem, está igualmente
submetido à proteção de seus direitos básicos. Estes direitos não podem ser
concedidos ou revogados, pois são inalienáveis e universais. Apesar da sua
constante evolução, estes vêm sofrendo abusos ou sendo ignorados em várias partes do mundo. O principal problema é que a Declaração da qual nasce o sistema internacional de direitos humanos sucedem de uma resolução
da Assembleia Geral da ONU e, portanto, não possui um caráter vinculante.
Desse modo, por não constituir um tratado ou uma convenção internacional,
mas considerando a sua gênese histórica, a natureza normativa dos direitos
humanos é com frequência questionada dada a prevalência dos interesses
políticos, econômicos, sociais e culturais de cada Estado28.
HAVARD, B. Seeking protection: recognition of environmentally displaced persons under international human rights law. Villanova Environmental Law Journal, v. 18, n. 1, p. 65-82, 2007.
27
PACÍFICO, A; GAUDÊNCIO, M. Op. cit. p. 141.
28
ARAGAO, E. A Declaração Universal dos Direitos Humanos: mera declaração de propósitos
26
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O art. 13 da DUDH reconhece a liberdade de movimento como um direito igual e inalienável a todo ser humano. Apesar de todo ser humano ser livre
para sair de seu país de origem e buscar uma vida digna em outro, o direito
de entrar em neste outro país não lhes é garantido. Atualmente, os migrantes forçados por questões ambientais têm seu direito violado, resultando no
conflito entre os dois regimes jurídicos – o regime geral de direitos humanos
e o regime específico de refugiados. Diversos governos têm aplicado restrições às suas políticas com medidas para impedir que solicitantes de asilo
obtenham refúgio em seu país. A maioria justifica tais atos com base apenas
na Convenção de 51, excluindo assim outros instrumentos internacionais de
igual importância como as normas de direitos humanos29.
O art. 14 da DUDH , por sua vez, especifica que “todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros
países”. Neste caso, percebemos uma limitação normativa no artigo, tendo
em vista que uma proteção internacional é fornecida somente àqueles que
são vítimas de perseguição e não aos que são vítimas de deslocamentos ambientais. O termo ‘perseguição’ baseado na existência de reais ou possíveis
agentes, tornou-se o elemento central na definição de refugiado, excluindo
assim a aplicação deste artigo e da Convenção de 51 àqueles que possuem
outros motivos para saírem de seus países30.
Com o reconhecimento desta lacuna legal e prática e de forma a buscar
uma alternativa aos desafios atuais para os migrantes forçados, desenvolveu-se a ideia da chamada proteção complementar. Como mencionado anteriormente, esta ocorre quando Estados buscam articular formas de garantir
proteção por meio de distintos mecanismos jurídicos, como os direitos humanos, princípios humanitários e/ou princípio da não devolução, que obrigam Estados a concederem algum tipo de proteção aos migrantes forçados.
Por coexistirem com a Convenção de 51 e por abrirem a possibilidade de aplicação aos migrantes ambientais, distintas justificativas para uma proteção
complementar vem sendo criadas por Estados na forma de medidas ad hoc e
discricionárias. No entanto, é importante notar que este termo ainda não foi
amplamente aceito pela comunidade internacional 31 32.
Apesar de o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
ou norma vinculante de direito internacional. Revista eletrônica do Ministério Publico Federal,
ano I, 2009, p. 1-2.
29
EDWARDS, A. Human Rights, Refugees, and the right ‘to enjoy’ asylum. International Journal
of Refugee Law, v. 17, n. 2, p. 293-330, 2005.
30
JUBILUT, L. L.; MADUREIRA, A. L.; LEVY, R. V. Proteção complementar e deslocados ambientais: itinerários, limites e possibilidades. In: JUBILUT, L. L.; RAMOS, E. P.; CLARO, C. A. B.; CAVEDON-CAPDEVILLE, F. (Orgs.). “Refugiados Ambientais”. Boa Vista: Editora da UFRR, 2018. p.
292-321.
31
Ibid., p. 296-305.
32
CARVALHO, A. C.; ALMEIDA, G.; RODRIGUES, G. Op. cit., p. 48-55.
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(ACNUR) considerar o regime de refúgio como parte da ampla estrutura
internacional de direitos humanos, ele nem sempre enfatiza a sua natureza
obrigatória, sugerindo apenas que ela ofereça orientação aos Estados para
suas normativas internas. Por um lado, ter dois instrumentos leva a uma
abertura maior por parte dos Governos para aplicar a lei que mais lhes
convém. Por outro, a doutrina de direitos humanos tem sido frequentemente
usada para preencher lacunas na proteção de determinados grupos de
migrantes forçados a deixar seus países de origem, cuja situação não se
adequa à definição de refugiado da Convenção de 5133.
Aqueles que migram por fatores ambientais não estão integralmente
protegidos por nenhum dos dois instrumentos mesmo que a mobilidade humana por fatores ambientais desaloje mais pessoas do que por motivos de
guerra ou perseguição. No atual âmbito dos consolidados instrumentos internacionais, torna-se difícil estabelecer um regime próprio aos migrantes
ambientais do mesmo modo em que se torna difícil complementar a definição de refúgio e as condições para buscar asilo em outros países. A questão
é que a falta de uma definição universalmente aceita para migrantes ambientais não deveria impedir que políticas, legislações e decisões relativas
à proteção deste grupo sejam tomadas. Pelo contrário, deveria possibilitar
mais flexibilidade na tomada de decisões34.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) reconhece:
The impact of climate change affected the enjoyment of
a broad range of human rights by millions of people [...]
migrants that fled the effects to climate change did so
not out of choice but out of the need to escape condition that could not provide for even the most fundamental of their rights35.

Diversas têm sido as tentativas da sociedade civil para incluir a categoria
de outros migrantes forçados na definição de refúgio para que estes também
possam ter seus direitos e sua proteção devidamente reconhecidos. A relutância em reformar os sistemas de proteção existentes, deixa os migrantes
ambientais em uma situação de extrema vulnerabilidade por estarem sujeitos ao poder arbitrário dos Estados receptores36. Assim, como resultado da
intensificação dos debates, sobretudo no âmbito global, alguns governos têm
EDWARDS, A. Op. cit., p. 297-305
34 SALIBA, T. A.; VALLE, V. F. M. Op. cit., p. 15.
35
Tradução livre: “O impacto das mudanças climáticas afetou o usufruto de uma gama de direitos humanos por milhares de pessoas [...] migrantes que fugiram dos efeitos das mudanças
climáticas o fizeram não por escolha, mas por necessidade de escapar condições que não poderiam prover nem por seus direitos mais fundamentais”. (UNHCHR. Op. cit., p. 2.)
36
SALIBA, T. A.; VALLE, V. F. M. Op. cit., p. 19.
33
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adotado apenas medidas provisórias e específicas frente a uma determinada
crise como mencionado anteriormente.
Deslocamentos em larga escala tem outros efeitos devastadores nas
pessoas e suas comunidades, criando desafios que exigem ações que vão
além dos meios tradicionais. A lacuna existente na garantia de proteção aos
migrantes ambientais acaba afetando o benefício de outros direitos humanos como o direito à água, comida, propriedade, saúde, trabalho e herança
cultural. Ser migrante e estar em movimento não deveria afetar o acesso a
estes direitos ou à assistência humanitária em caso de desastres naturais. As
partes envolvidas precisam reconhecer as mudanças climáticas como um dos
impulsores para a migração, integrar relevantes considerações de direitos humanos e abordar outros desencadeadores das migrações como a pobreza,
desigualdade e insegurança37 38.

4. Novas Tendências no Âmbito Internacional
Como mencionado, as normas de direitos humanos asseguram a proteção das garantias e liberdades fundamentais e da dignidade de todas as
pessoas em movimento. Entretanto, omissões no sistema jurídico e uma
restrita definição impede que aqueles migrantes que não se qualificam nas
condições para solicitar asilo, possam ter o direito à proteção de seus direitos fundamentais pelos Estados. Com a finalidade de tomar medidas para
mitigar as causas estruturais e diminuir tal diferença em relação às pessoas
vítimas de desastres ambientais, iniciativas e diálogos vêm acontecendo no
cenário internacional39.
A relação entre mudanças climáticas e mobilidade humana está gradativamente sendo reconhecida e abordada nos mais variados níveis globais. Importantes desenvolvimentos nas últimas décadas foram a Iniciativa Nansen
em 2012 e seu processo de consulta para a aprovação da Agenda de Proteção
em 2015, os Acordos de Paris na Conferência das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas (COP21) em 2015 e a Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes em 201640. A primeira é uma iniciativa estatal que tem
como objetivo criar um consenso entre os elementos da Agenda de Proteção
e não o desenvolvimento de novas normas legais. Os resultados podem ser
levados em consideração em níveis domésticos, regionais e globais. Entre as
principais áreas da agenda de proteção estão a preparação antes dos descoUNHCHR. Op. cit., p. 2-05.
PLATAFORM ON DISASTER DISPLACEMENT. Addressing the protection needs of people displaced across borders: in the context of disasters and climate change, Geneva, 2016. Disponível
em: https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2016/11/PDD-Leaflet-11-2016-screen.pdf. Acesso em: 14 fev. 2018.
39
UNHCHR. Op. cit.
40
PLATAFORM ON DISASTER DISPLACEMENT. Op. cit.
37
38

417

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

lamentos, a proteção e a assistência durante os deslocamentos e a transição
de soluções como consequência de um desastre41.
O segundo reconhece importantes elementos que conecta deslocados e mobilidade humana, tais como o fato de mudanças climáticas serem
uma preocupação da humanidade, fazendo apelo às partes para respeitar
e promover suas obrigações para com os migrantes e as alterações climáticas globais. O Acordo de Paris faz menção ainda à proteção de todos os
seres humanos e à importância dos meios de subsistência e da resiliência
das comunidades. Entretanto, o Acordo não possui uma definição clara para
o termo deslocados, isto é, se usado para se referir a pessoas que se movem
por razões de extenso risco, se de forma voluntária ou forcada, ou entre fronteiras. Além disso, não estabelece responsabilidades aos signatários quanto
à abordagem dos direitos e necessidades básicas dos migrantes deslocados
por motivos ambientais42 43.
Desde 2009, o ACNUDH e o Conselho de Direitos Humanos reconhecem
que os impactos dos desastres naturais geram uma série de implicações, diretas e indiretas, para o gozo dos direitos fundamentais de todos os seres
humanos. Ambos organismos destacam a relação entre mudanças climáticas
e direitos humanos, e a importância de uma abordagem baseada em direitos para guiar as contínuas negociações e processos políticos e instrumentos como a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 203044. Neste
último caso, acredita-se serem os Estados os detentores das obrigações de
tomar medidas para prevenir e mitigar as mudanças climáticas e garantir que
comunidades não sejam marginalizadas, mas capazes de adaptar aos novos
padrões45.
A Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes, por sua vez,
foi unanimemente aprovada em 2016 sob a Resolução 71 da Assembleia Geral da ONU46. A Declaração possui compromissos gerais para a proteção de
todo e qualquer refugiado e migrante, independentemente de seu status e
THE NANSEN INITIATIVE. Towards a protection agenda for people displaced across borders
in the context of disasters and the effects of climate change, Geneva, 2015. Disponível em:
https://www.nanseninitiative.org/secretariat/. Acesso em: 17 fev. 2018.
42
STAPLETON, S. Climate Change, Migration and Displacement. The need for a risk-informed
and coherent approach. Overseas Development Institute. November 2017.
43
Mais informações no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e
o Acordo de Paris disponíveis em: https://unfccc.int/. Acesso: em: 06 mar. 2018.
44
Mais informações quanto às ações, recursos e compromissos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disponíveis em: http://www.ohchr.org/EN/Issues/
HRAndClimateChange/Pages/UNFCCC.aspx. Acesso em: 04 mar. 2018.
45
UNHCHR. Key Messages on Human Rights and Climate Change, 2015. Disponível em: http://
www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf. Acesso em:
05 mar. 2018.
46
Disponível em: http://undocs.org/a/res/71/1. Acesso em: 19 fev. 2018.
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motivação assim como compromissos específicos, criando bases para futuras
ações para aprimorar a situação. Para isso, foram desenvolvidos dois global
compacts: o Global Compact for Refugees e outro Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration, com previsão de serem adotados em 2018.
Criaram-se dois compacts em reconhecimento à necessidade de alcançar um
amplo grupo de migrantes em movimento. Isto é, ambos representam um
importante passo por se enquadrar nas estruturas da Organização das Nações Unidas e por reconhecer a complexidade das motivações que forçam as
pessoas a deslocarem-se, tais como os efeitos adversos das alterações climáticas, desastres naturais ou outros fatores ambientais47.
O impacto que os Global Compacts terão nas políticas nacionais e nos
diálogos internacionais permanecem incertos, mas têm o potencial de aumentar os crescentes apelos para abordar amplamente os direitos, as necessidades e a proteção daqueles fora do âmbito da Convenção de 51. O objetivo principal deste documento é reforçar a cooperação internacional, tratar as
principais causas da migração e focar na promoção, proteção e cumprimento
dos direitos humanos de todos os migrantes, incluindo a categoria daqueles
em trânsito e vulneráveis a desastres naturais. No entanto, é importante ressaltar que os Compacts não são acordos legalmente vinculantes assim como
não tem a intenção de criar novas normas ou um novo arranjo internacional
para a proteção de refugiados48.
A mobilidade por motivos ambientais e a necessidade de estabelecer
mecanismos de proteção vem ganhando cada vez mais atenção nos debates
internacionais e na mídia. Acredita-se que a falta de um instrumento que
engloba o problema em sua totalidade está ligada à falta do entendimento e
do reconhecimento que a mudança climática está diretamente relacionado
ao aumento de eventos climáticos extremos. Em outras palavras, para abordar as políticas nacionais e internacionais de forma adequada, é necessário
compreender a relação entre mudanças climáticas, deslocamento e migração. Uma equivalência entre estes três elementos torna-se difícil pois as pessoas deslocam-se por diversos motivos e, mesmo que desastre naturais seja
o motivo principal, são as causas estruturais como motivos socioeconômicos,
culturais, políticos e processos ambientais que possibilitam ou restringem a
habilidade de uma pessoa para lidar com a situação em que ela se encontra
o que resulta em seu deslocamento49.
Dessa forma, percebe-se que os migrantes ambientais ainda não
dispõem de um acordo internacional e tampouco de uma definição concreta
47
UNHCR. The New York Declaration for Refugees and Migrants: Answers to Frequently Asked
Questions. s/d. Disponível em: http://www.unhcr.org/584689257.pdf. Acesso em: 05 mar.
2018.
48
STAPLETON, S. Op. cit., p. 27-28.
49
Ibid., p. 29.
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e universal. Ao mesmo tempo em que Estados consideram inadmissível as
falhas em mitigar as mudanças climáticas e seus efeitos e proteger os direitos
humanos de todo e qualquer migrante, o reconhecimento e a adoção de
medidas para uma solução duradoura é parte de um amplo processo político
que vem desenvolvendo-se aos poucos. Governos nacionais costumam, em
sua maioria, preferir solucionar o problema por meio de acordos bilaterais
para grandes quantidades migrantes que cruzam fronteiras. É preciso
continuar buscando preencher as lacunas para garantir proteção a todos
aqueles forçados a deslocar-se e fazer com que o ato de migrar torne-se uma
opção sustentável.

Conclusão
Sendo a migração um problema de caráter global e não somente a países específicos, devemos perceber que as ferramentas de proteção que possuímos nos dias de hoje são insuficientes para englobar todos os diferentes
fluxos de migrantes. O presente texto fez uma breve análise no que tange a
falta de um instrumento jurídico e de uma proteção internacional a indivíduos que são forçadas a deslocar por questões climáticas. Tendo em vista
os aspectos observados, conclui-se que há uma necessidade de ampliar as
políticas de proteção internacional e homogeneizar as normas de proteção
internacional aos migrantes ambientais.
O regime de proteção aos refugiados tem suas origens nos princípios
gerais dos direitos humanos, porém, devido ao rápido desenvolvimento dos
contextos desde a criação de ambos instrumentos, faz-se necessário questionar a eficiência destes, sobretudo da Convenção de 51, e o silêncio das partes
interessadas para reformá-la. Migrantes ambientais instam reconhecimento
como refugiados e o apoio de um mecanismo legal para garantir seus direitos
e, portanto, normas e políticas nacionais e globais precisam agir para proporcionar escolhas às pessoas em situações de vulnerabilidade.
Apesar de não se enquadrarem no estatuto de refúgio, migrantes ambientais ainda necessitam de sua proteção assegurada, seja ela em seu país
de destino, ou de origem. Refugiados contam com a solidariedade internacional, fazendo com que migrantes ambientais se encontrem a margem do
Direito e da simpatia internacional. Os últimos, ainda são parte de um amplo
grupo que tem os seus direitos humanos violados, seja àqueles que optam
por sair de seus países de origem ou àqueles que acabam por se deslocar internamente. É necessária uma conscientização da comunidade internacional
perante a situação atual dos migrantes ambientais, de maneira que medidas
sejam tomadas.
O século em que vivemos é visto como uma era de fluidez e abertura, em
que mudanças significativas em transporte, tecnologia e cultura fazem cada
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vez mais com que as pessoas pensem além de suas fronteiras, e as cruzem
com mais frequência. É compreensível que uma unificação de um sistema
de proteção a migrantes não é desejável em um período no qual motivações
para migrar são tão distintas. Porém, é necessário que os meios de proteção
acompanhem essa era de constante mudanças e inovação e estejam sempre
em busca de novos mecanismos que ofereçam proteção aos migrantes.
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Introdução
O presente capítulo visa demonstrar como se deu o reconhecimento
dos direitos das mulheres como direitos humanos, tomando como premissa
o fato de que os direitos humanos por muito tempo se basearam apenas nas
experiências e demandas masculinas. Nesse contexto, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 detém um relevante papel, tendo em
vista ter sido o primeiro documento internacional a explicitar o sexo como
uma possível causa de discriminação.
Sendo assim, são três os objetivos deste texto: demonstrar como se deu
a consolidação dos direitos das mulheres como direitos humanos; verificar o
grau de contribuição da DUDH nesse processo histórico e, por fim, analisar
o cenário atual, a fim de verificar se os termos estabelecidos em 1948 ainda
fazem sentido no presente.
Para atingir tais objetivos, foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais. Além disso, adotou-se a dialética como metodologia, a partir da
demonstração das diversas contradições existentes no discurso dos direitos
humanos no que se refere às mulheres, entendendo o contexto analisado
como um processo.
O capítulo encontra-se dividido em três partes, cada uma voltada para
um dos objetivos estabelecidos. Portanto, inicialmente será apresentada a
perspectiva histórica dos direitos humanos em relação às mulheres e, posteriormente, o foco será a DUDH e os documentos internacionais que lhe sucederam. Por fim, serão abordadas algumas questões atuais relevantes para
o debate, especificamente, a ideia de interseccionalidade, que se apresenta
como uma alternativa interessante para as demandas atuais das mulheres.
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1. Direitos Humanos e as Mulheres: perspectiva histórica
Adota-se aqui o século XVIII, conhecido como o século das luzes, em
razão do desenvolvimento da filosofia iluminista, como ponto de partida da
análise da evolução dos direitos humanos. Trata-se de um período marcado
por diversos acontecimentos que deram fim à era moderna. A modernidade,
segundo Alves, “se propunha racional, democrática e universalista”3, e também identificava a razão como característica principal da natureza humana.
Por conta desse atributo, considerava-se a existência de uma série de direitos
inerentes ao homem, que foram estabelecidos em Declarações de Direitos,
visando, principalmente, limitar o poder do Estado, garantindo aos cidadãos
o direito de não terem suas liberdades suprimidas. Este Estado Liberal é o
ente que emerge no contexto das revoluções burguesas do século em questão, com destaque para as Revoluções Francesa e Americana, eventos que
inauguram a Era Contemporânea da História.
Enquanto na França a revolta objetivou a restrição de um poder absoluto e ilimitado do monarca, no continente americano a intenção principal era
tornar o país independente da metrópole, no caso, a Coroa britânica. Ambas
as revoluções, ocorridas em um curto espaço de tempo (França em 1789 e
Estados Unidos em 1776), embora tenham se situado em continentes diferentes, tinham em comum a demanda pelo reconhecimento da liberdade e
da igualdade como direitos inerentes ao ser humano, graças à influência dos
filósofos iluministas da época.
Desta forma, tais disposições foram consagradas na Declaração de Independência dos Estados Unidos4 e também na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão5, em 1776 e 1789, respectivamente. A declaração norte-americana teve como grande contribuição o estabelecimento dos princípios democráticos, referindo-se especificamente ao povo como “detentor do
poder político supremo” 6. O documento francês, por sua vez, apresentou-se
como instrumento de eliminação dos privilégios decorrentes do nascimento,
estabelecendo a igualdade entre todos os homens.
Assim, os referidos documentos representaram importantes conquistas,
na medida em que reconheceram que os indivíduos são, desde o nascimento,
ALVES, J. A. Lindgren. Os direitos humanos na pós-modernidade. São Paulo: Perspectiva, 2013. p. 30.
Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, 1776. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html. Acesso em: 15 fev. 2018.
5
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 15 fev. 2018.
6
GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
3
4
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livres e iguais em direitos. No entanto, seu foco era, principalmente, o status
social e econômico dos sujeitos, sem mencionar o sexo ou gênero como fontes de discriminação a serem combatidas. É válido dizer, assim, que mesmo
após terem desempenhado importantes papéis nas revoluções que reivindicavam direitos, as mulheres continuaram impedidas de gozar dos mesmos
direitos previstos aos homens de forma igualitária, além de não serem consideradas plenamente como sujeitos de direito.
Em relação à Revolução Francesa tal cenário torna-se bastante nítido
tendo em vista que, apesar de as mulheres terem participado de forma ativa das atividades revolucionárias, uma vez alcançados os objetivos da nova
classe que então emergia, foram postas de lado, sem que suas reivindicações
específicas tenham sido atendidas. Em 1791, Olympe de Gouges apresentou perante a Assembleia Nacional sua Declaração dos Direitos da Mulher
e da Cidadã7 para fazer frente ao documento destinado aos homens. Nesta
oportunidade, a revolucionária mostrou-se bastante à frente de seu tempo,
abordando no texto diversas questões que ainda hoje são problemas enfrentados pelas mulheres, como, por exemplo, a representatividade nas tomadas
de decisão política, direito ao trabalho de forma geral e à possibilidade de
exercer todas as carreiras, direito à educação, necessidade de uma legislação
específica para as mães solteiras, entre outros temas. Considerada contrarrevolucionária por conta dessas opiniões, Olympe de Gouges foi morta na
guilhotina pouco tempo depois.
Além disso, com relação aos Estados Unidos da América o mesmo se
verificou: pelo princípio democrático estabelecido então, o poder político
pertence ao povo, no entanto, o direito ao voto sem qualquer discriminação
com base em sexo apenas foi implementado com a Emenda à Constituição
número XIX, criada já no século XX, em 19208.
Ademais, verifica-se que direitos humanos foram construídos com base
em uma distinção essencial entre as esferas pública e privada, sendo aquela
relacionada ao poder político e esta às relações domésticas. O Estado era tido
como principal violador de direitos, de forma que era necessário restringir
seu espectro de atuação, exigindo-se prestações negativas, ou seja, que o
ente não violasse direitos civis e políticos, e ainda, sem interferências na vida
privada dos indivíduos.
7
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1791. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html. Acesso em: 15 fev. 2018.
8
“Amendment XIX (1920) The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or
abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress shall have power to
enforce this article by appropriate legislation”. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição,
1789. Disponível em: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm.https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em: 15 fev. 2018).
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Sendo assim, privilegiou-se a proteção do indivíduo para que pudesse
exercer suas atividades na esfera pública, ignorando-se as relações de poder
existentes no âmbito doméstico, deixando-se de lado, por exemplo, a divisão
do trabalho no seio da família9, as quais são temas que atingem de forma
desproporcional as mulheres. Vale ressaltar que, dentro dessa separação entre o público e o privado, à mulher coube o enclausuramento no espaço doméstico, considerado como seu habitat, ficando excluídas da participação da
vida pública, ou seja, da política, ao mesmo tempo em que se excluíram do
debate público as questões pertinentes a elas.
A Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra em 1760,
expandindo-se posteriormente para o resto da Europa, provocou intensas
transformações no corpo social, principalmente em razão do êxodo rural. Assim, com o surgimento da classe do proletariado nas regiões metropolitanas,
ocorre uma mudança na pauta ético-moral dos cidadãos, de forma que novos
conflitos surgem, incrementando a complexidade das sociedades industrializadas. No entanto, a estrutura jurídica liberal-legalista não era capaz de lidar com tais mudanças, pois havia sido pensada para uma sociedade menos
complexa.
Sendo assim, percebe-se, graças ao surgimento e intensificação dos
conflitos de classe (burgueses, detentores dos meios de produção vs. proletariado, detentores da força produtiva), que a proteção única e exclusiva
dos direitos individuais e de uma prestação negativa por parte do Estado não
eram suficientes e geravam profundas desigualdades10.
Ademais, as Guerras Mundiais ocorridas durante o século XX foram outro fator relevante para o discurso dos direitos humanos, uma vez que ensejaram o debate sobre a relação entre o direito e valores, tendo em vista
que os governos nazistas e fascistas utilizaram-se do discurso de neutralidade
para justificar a legalidade de suas ações, já que a doutrina positivista, hegemônica até então, não levava em conta valores éticos e morais no âmbito do
direito. Assim, ao fim da Segunda Guerra Mundial, tem-se uma reformulação
no perfil e funções do Estado, conferindo maior ênfase também aos aspectos
da racionalidade substantiva do direito, ou seja, o conteúdo das normas e sua
relação com teorias da justiça e princípios éticos.
Desta forma, até 1948, as Declarações de Direitos Humanos não
abordaram a questão de gênero, destinando-se exclusivamente aos direitos
do homem, entendido como pessoa do sexo masculino. Tedeschi e Colling
chamam a atenção para a questão da autonomia como sendo “uma das
9
OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Trad. Flávia Biroli. Revista Estudos Feministas, v. 16, n. 2, p. 306-332, 2008. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/
article/view/S0104-026X2008000200002/8618. Acesso em: 15 fev. 2018.
10
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva,
2010. p. 65.
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prerrogativas fundamentais da liberdade e da igualdade”11, pensamento
compartilhado também pelo filósofo Kant, que postulava que a autonomia é
“a base da dignidade humana”12. No entanto, tal atributo não era reconhecido
às mulheres, as quais não eram consideradas sujeitos de direito de forma
plena, desprovidas de autonomia por estarem sempre submetidas à figura de
um homem, seja o pai, o irmão ou o marido. Portanto, apesar do discurso de
universalidade dos direitos humanos que começou a ser disseminado durante
o século XVIII, materializado nas já mencionadas declarações, a igualdade e
liberdade proclamadas não se estendiam às mulheres.
Entende-se que a partir de 1948 ocorreu o início da fase de internacionalização dos direitos humanos, criando-se uma concepção contemporânea
dessas prerrogativas. Nessa acepção, os direitos humanos não são simplesmente dados, decorrentes unicamente da natureza humana, mas detêm uma
historicidade, ou seja, nas palavras de Bobbio, eles não nascem de uma só
vez, mas sim “quando devem e podem nascer”13, portanto, modificando-se
junto à sociedade, levando em conta as novas necessidades humanas e violações de direitos existentes em cada período.
Assim, no Welfare State ou Estado Providência, ente que surge após a
Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos de segunda dimensão são os
de maior destaque. Os denominados direitos econômicos e sociais abrangiam os direitos trabalhistas, direito à saúde, à previdência, direitos culturais, entre outros. Tinham como titular não o indivíduo abstrato, mas sim o
“conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a fome e a
marginalização” 14. É a partir desse momento, portanto, que o movimento
por direitos das mulheres ganha ainda mais força e visibilidade internacional,
partindo-se da noção de que eram necessárias medidas especiais para resguardar tais direitos, tendo em vista que o tratamento igualitário de pessoas
desiguais apenas agravava as disparidades. É nesse contexto, portanto, que
surge a DUDH.
Portanto, tem-se que os direitos humanos, foram construídos a partir de
premissas essencialmente masculinas, tendo a figura do homem no centro
das questões, como o universal, enquanto à mulher coube o papel do outro,
do específico. Nas palavras de Beauvoir, enquanto o homem representa ao
mesmo tempo o polo positivo e o neutro, a mulher é o negativo, “de forma
TEDESCHI, Lousandro Antônio; COLLING, Ana Maria. Os Direitos Humanos e as questões de
gênero. História Revista, v. 19, n. 3, p. 35-57, 2014. Disponível em: https://www.revistas.ufg.
br/historia/article/view/32992/22740. Acesso em: 17 de fev. 2018.
12
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. 5. ed, São Paulo: Saraiva, 2014.
13
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004. p. 9.
14
COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 66
11

427

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade”15.
Além disso, segundo Crenshaw, as experiências levadas em conta para
determinar-se o que é ou não uma violação de direitos humanos também
parte das perspectivas masculinas16. Soma-se a isso a clássica distinção entre
as vidas pública e privada que pauta a própria ideia de direitos humanos, com
o Estado na posição de grande violador de direitos. Diante de tal cenário, o
que se tem é uma omissão em relação às violações de direitos que atingem
exclusivamente as mulheres ou as inflige de forma diferente, gerando consequências mais graves. Bunch demonstra que a visibilidade feminina é menor
até mesmo nos casos em que as violações sofridas são comuns a ambos os
sexos, tendo em vista considerar-se que são uma parcela menor das vítimas17.
Desta forma, é apenas no século XX que alguns conceitos consolidados
acerca do papel da mulher passam a ser repensados. A DUDH instaura o período em que se verifica a necessidade de repensarem tais prerrogativas sob
uma perspectiva internacional, a partir da consciência de que não bastava a
existência de leis internas, limitada às fronteiras dos Estados, sendo importante também que estas sejam dotadas de conteúdo justo, ético e de acordo
com a dignidade humana, merecendo atenção de toda a comunidade internacional. Sendo assim, o referido documento buscou atender tais demandas, com o objetivo de estabelecer diretrizes mínimas de respeito material
à igualdade.

2. DUDH e os Direitos Humanos das Mulheres
Conforme já mencionado, a DUDH introduziu o conceito contemporâneo de direitos humanos, cujas características principais são a universalidade
e indivisibilidade18. Trata-se aqui de uma universalidade material, cujo requisito é exclusivamente a condição de ser humano, a partir de uma perspectiva
kantiana, sendo a razão o atributo essencial, base da dignidade humana, sem
qualquer outra exigência. A indivisibilidade, por sua vez, tem como pressuposto a ideia de interdependência: não existem direitos civis e políticos sem
os direitos sociais, econômicos e culturais, sendo um requisito para o exercício do outro, de forma que devem ser tratados como um todo, tendo em
vista que a dignidade humana apenas encontra-se resguardada a partir da
proteção conjunta desses direitos. Dessa forma, basta que um desses direitos
seja violado para que se caracterize uma violação de direitos humanos.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1980. p. 9.
16
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.
17
BUNCH, Charlotte. Women’s rights as human rights: Toward a re-vision of human rights. Hum.
Rts. Q., v. 12, p. 486-498, 1990.
18
PIOVESAN, Flávia. Op. cit.
15
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Tratando-se de um documento de soft law, portanto, desprovido de caráter vinculante, a DUDH teria apenas o papel de estipular um mínimo aceitável para guiar o comportamento dos Estados e futuros documentos com
maior força coercitiva. Sendo assim, o texto da DUDH deu origem a dois pactos: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), os quais
foram abertos para ratificação somente em 1966.
Em relação ao gênero, a contribuição mais incisiva da DUDH, seguida
pelos Pactos criados posteriormente, foi ter expressamente estabelecido o
sexo como possível fonte de discriminação, reconhecendo, enfim, as mulheres como sujeitos de direito, plenas, autônomas, sem distinção em relação
ao homem, diferentemente de suas antecessoras do século XVIII. Assim, já
em seu primeiro artigo a DUDH reconheceu a todo ser humano a capacidade
para gozar os direitos e liberdades ali estabelecidos, “sem qualquer distinção
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião,
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”19. 	
Nota-se o cuidado na utilização de uma linguagem mais neutra em relação ao gênero, evitando adotar o termo homem para referir-se aos seres
humanos de forma geral. Okin afirma que essa postura pode obscurecer “o
fato de que grande parte da experiência real das ‘pessoas’, enquanto elas viverem em sociedades estruturadas por relações de gênero, de fato depende
de qual é seu sexo” 20. Portanto, ao adotar esta técnica de linguagem, a DUDH
ignora as experiências específicas das mulheres e as repercussões sociais e
políticas do ser mulher, questões que repercutem não apenas nas formas
de discriminação e violação de direitos de que são vítimas, mas também no
impacto delas sobre este grupo.
Portanto, apesar da inclusão do sexo no rol de possíveis causas de discriminação, tendo sido o primeiro documento internacional a abordar o tema,
a DUDH não conseguiu tratar de assuntos relacionados especificamente às
mulheres, tampouco foi capaz de identificar os diversos fatores que agravam
a vulnerabilidade de subgrupos dentro desta categoria.
Ademais, verifica-se a manutenção do foco do discurso internacional
nas questões relativas à esfera pública, não alcançando as violações que ocorrem no âmbito privados, como, por exemplo, a violência doméstica, sexual,
direitos reprodutivos, práticas culturais e religiosas nocivas e, ao mencionar
o matrimônio, o faz para estabelecer a igualdade entre o casal, sem maiores
aprofundamentos das questões que atingem especificamente as mulheres
nesse âmbito.
Ressalta-se que a importância do reconhecimento dos direitos das mu19
20

DUDH. Art. 1º.
OKIN, Susan Moller. Op. cit.
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lheres como direitos humanos não se limita à mera retórica, mas contém
consequências práticas, sendo que, uma vez reconhecidos como tal, ensejam
maior comprometimento dos Estados com a causa, criando, inclusive, pressão internacional para modificação de comportamentos nocivos, além da
possibilidade de recorrer a Cortes Internacionais para fazer valer tais direitos.
É apenas a partir da segunda metade do século XX que o discurso de
defesa dos direitos das mulheres ganha maior força ao redor do globo. Alguns
fatores foram relevantes para tal fato, dentre os quais é possível destacar
o maior acesso de mulheres ao ensino superior, bem como a entrada de
mulheres de classe média no mercado de trabalho, em grande parte casadas
e com filhos21, a partir de 1960 . Em segundo lugar, Castells menciona a revolução tecnológica na área da biologia e farmacologia, que permitiu maior
controle sobre a gestação, conferindo-lhe maior autonomia sobre seu corpo além de mais liberdade sexual22. Em terceiro lugar, merece destaque o
movimento feminista norte-americano, que conseguiu desvencilhar-se dos
demais movimentos por direitos civis do período e adotar suas demandas
próprias. Em quarto e último lugar encontra-se a globalização: em razão da
revolução tecnológica, a difusão de ideias ao redor do mundo intensificou-se
de maneira sem precedentes na história, de forma que mulheres em outros
países, ao tomar conhecimento dos movimentos norte-americanos, puderam inspirar-se e também agir.
Sendo assim, as discussões sobre as desigualdades de gênero, bem
como os temas da discriminação e violência contra a mulher entraram na
pauta dos Direitos Humanos, tendo ocorrido diversas reuniões no âmbito da
Organização das Nações Unidas (ONU) para buscar soluções para tais problemas. Dessa forma, foram adotados documentos internacionais (tratados e
declarações) abordando especificamente questões relacionadas aos direitos
das mulheres, indo além da DUDH, modificando, assim, a forma de se pensar
as relações entre direitos humanos e gênero.
Nesse sentindo, o Direito Internacional se destacou como forma de controle externo, estabelecedor de diretrizes mínimas para a atuação dos Estados, relativizando-se a ideia de soberania e hierarquia das leis, privilegiando
seu conteúdo material em detrimento dos aspectos meramente materiais.
O ano de 1975 foi definido pela ONU como o Ano Internacional das
Mulheres, data em que ocorreu a Primeira Conferência Mundial sobre as
Mulheres, na Cidade do México. Posteriormente, em 1979, a Convenção
das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres (CEDAW23) foi adotada, tendo sido o primeiro instrumento
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras,
1995. p. 305
22
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. v. 2. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 171-172
23
A sigla CEDAW refere-se ao nome oficial do documento, em inglês, a saber: Convention on
21
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internacional a versar especificamente sobre a proteção das mulheres,
materializando o compromisso assumido pelos Estados no México24.
A grande contribuição da CEDAW foi ter especificado os termos da
DUDH e dos Pactos de Direitos Humanos, adequando-os às particularidades
das demandas das mulheres, conceituando já em seu primeiro artigo a discriminação contra a mulher como:
[...] toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no
sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou
anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher independentemente de seu estado civil com base
na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos: político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro
campo.

A Convenção abrange ainda questões referentes ao trabalho, saúde,
educação, direitos civis e políticos, estereótipos sexuais, prostituição e igualdade no seio da família e seu Preâmbulo aborda a questão racial e a necessidade da eliminação do apartheid, embora o tema racial não tenha sido
retomado no corpo do texto.
Porém, foi apenas em 1993, na Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, que os direitos das mulheres foram expressamente
reconhecidos como direitos humanos, de forma que a partir de então, os
eventos posteriores da ONU passaram a adotar a perspectiva de gênero 25.
Assim, a Declaração de Viena afirmou que:
Os Direitos Humanos das mulheres e das crianças
do sexo feminino constituem uma parte inalienável,
integral e indivisível dos Direitos Humanos universais.
A participação plena das mulheres, em condições de
igualdade, na vida política, civil, econômica, social e
cultural, aos níveis nacional, regional e internacional,
bem como a erradicação de todas as formas de
discriminação com base no sexo, constituem objetivos
prioritários da comunidade internacional. A violência
baseada no sexo da pessoa e todas as formas de assédio
e exploração sexual, nomeadamente as que resultam
de preconceitos culturais e do tráfico internacional,
são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
24
BARSTED, Leila Linhares. Os direitos humanos na perspectiva de gênero. I Colóquio de Direitos Humanos. São Paulo, Brasil, 2001. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/
textos/a_pdf/barsted_dh_perspectiva_genero.pdf. Acesso em: 15 fev. 2018.
25
Ibid.
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humana e devem ser eliminadas. [...] 26.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) merece também destaque por ter adotado em 1994 a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar
a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), o primeiro instrumento de Direitos Humanos de âmbito regional a tratar especificamente
dos direitos das mulheres, focando-se na questão da violência, abrangendo,
assim, aquela ocorrida também na esfera privada do lar, não se limitando à
modalidade física, mas abordando também a psicológica e sexual. Assim, estabelece aos Estados-parte a obrigação de adotar políticas públicas voltadas
à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher.
A Declaração de Beijing27, criada no âmbito da Quarta Conferência sobre
as Mulheres organizada pela ONU, em 1995, introduziu o conceito de gênero,
tornando-o foco principal das ações públicas, reconhecendo que a reavaliação das relações de poder baseadas no gênero e a igualdade são questões
que beneficiam a todos e não exclusivamente as mulheres, tratando-se, assim, de tema de interesse universal.
Ademais, no mesmo evento foi criada também a Plataforma de Ação de
Beijing, que consiste em uma série de objetivos e compromissos assumidos
pelos Estados, dentre eles, o de adotar medidas urgentes para combater e
eliminar a violência contra a mulher, reconhecida a partir de então como uma
violação de direitos humanos, decorrente de práticas tradicionais nocivas,
preconceito cultural e extremismo28.
Assim, a grande contribuição desses eventos promovidos pela ONU foi
ter feito a conexão entre direitos humanos e os direitos das mulheres, trazendo visibilidade para as suas necessidades específicas, incluindo-as de forma mais efetiva no âmbito do sistema protetivo. Além disso, os programas
de ação adotados instaram os Estados a tomarem medidas efetivas em seus
territórios para atingir os objetivos estabelecidos, incluindo-se também sistemas de supervisão para acompanhar o desenvolvimento dessas medidas.

Declaração e Programa de Ação de Viena, 1993. Disponível em: https://www.oas.org/
dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20
sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf. Acesso em: 17 fev.
2018.
27
UNITED NATIONS. Beijing Declaration, 1995. Disponível em: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html. Acesso em: 07 jul. 2017.
28
“232 (g) Take urgent action to combat and eliminate violence against women, which is a
human rights violation, resulting from harmful traditional or customary practices, cultural
prejudices and extremism” (UNITED NATIONS. Platform For Action, Beijing, 1995. Disponível
em: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/
globalcompact/A_CONF.177_20.pdf. Acesso em: 20 maio 2018).
26
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3. A Universalidade e a Interseccionalidade
Dentre os diversos desafios existentes no cenário atual dos direitos humanos, verifica-se que a questão da universalidade da DUDH se coloca como
um tema relevante nesse mundo globalizado. Herdeira do iluminismo, conforme Alves29, portanto, universalista e genérica, a DUDH tem dificuldades
para atender as múltiplas demandas do cenário mundial atual. Isso porque o
homem genérico, abstrato, sem cultura, sem língua, sem sexo, sem religião,
sem nacionalidade e dotado de racionalidade apresentado nas declarações
não existe na prática30.
As Convenções criadas pela ONU voltadas para a proteção específica de
grupos vulneráveis, como, por exemplo, a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(1979), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), foram capazes
de, em alguns casos, identificar a existência de discriminações múltiplas, ou
seja, circunstâncias em que são encontrados diversos fatores causadores de
discriminação, cuja consequência é a potencialização da vulnerabilidade.
No entanto, a introdução da questão da discriminação interseccional,
que, de forma qualitativa, leva em conta os diversos aspectos que compõem
a identidade de um indivíduo, tem se dado de maneira lenta no sistema global. Nota-se pela análise dos textos das Convenções que ainda existe uma
dificuldade em perceber que não se trata apenas de uma soma de discriminações e situações de vulnerabilidade, existindo de fato experiência diversa
na vivência daqueles que se encontram nas intersecções. A mulher negra,
por exemplo, sofre formas de discriminação que não se assemelham nem às
sofridas pelo homem negro, tampouco pela mulher branca, de forma que
muitas vezes não se vê contemplada nem no movimento antirracista, tampouco no feminista.
Ao tomar a mulher como um grupo homogêneo que sofre os mesmos
tipos de discriminação, o que se tem é um problema de superinclusão e de
subinclusão. Segundo Crenshawn, a superinclusão se dá quando se adota
uma questão que atinge de forma majoritária um grupo de mulheres e este
passa a ser tratado como um problema de mulheres de forma geral. Em sentido contrário, ocorre a subinclusão, quando um problema atinge apenas uma
parcela menor de mulheres, em parte por conta do gênero, não é visto sob
essa perspectiva por não se relacionar com a experiência da maioria delas.
Sendo assim, a DUDH, assim como as Convenções criadas desde então,
ao tratarem de sujeitos abstratos, sem levar em conta as particularidades
29
30

CRENSHAW, Kimberlé. Op. cit., p. 30
Ibid.
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e a discriminação interseccional, acaba tornando invisíveis as demandas de
determinados subgrupos de mulheres. Levar em conta todas essas variáveis
torna o cenário muito mais complexo e aproxima o discurso teórico dos direitos humanos da prática, tendo em vista que o ser humano abstrato dos
documentos internacionais somente existe no papel, uma vez que nunca é
único o fator que contribui para as situações de discriminação. Tal análise é
relevante na medida em que, considerando-se que as violações não ocorrem
de forma polarizada e isolada, as respostas e soluções devem ser pensadas
sob o mesmo prisma para terem eficácia.
Nesse sentindo, o tratamento igualitário acentuaria as disparidades,
sendo mais prejudicial do que benéfico, por ocasionar um problema de sub-representação, ou seja, necessidades muito específicas de um grupo de mulheres não são levadas em conta como um problema de mulheres de forma
geral, uma vez que não atingem uma parcela com maior força política para
defender seus interesses.
Eventuais críticas ao inchaço que pode ser ocasionado no discurso dos
direitos humanos decorrentes da proposta de perspectiva interseccional aqui
defendida são válidas. Alves atribui aos excessos a impopularidade dos direitos humanos:
O problema, agora, é o excesso. Estando os direitos
humanos da Declaração Universal de 1948 amplamente reconhecidos e regulados, uma parte dos militantes
autoproclamados de esquerda continua a usar os direitos como base para tudo, ainda que para isso seja necessário distorcê-los. Propõe, em nome dos direitos de
minorias, uma gama de obrigações particularizadas que
quase nenhum Estado tem condições de cumprir.31

No entanto, a questão é menos de criar novos tratados ou convenções
que lidem de forma específica com cada particularidade dos grupos minoritários e mais de interpretar as já existentes, identificando as relações entre
tais particularidades. O objetivo, portanto, é que se façam análises mais complexas e completas acerca daquilo que pode ser identificado como origem
da violação de direitos, de forma a não simplificar o cenário atribuindo às
circunstâncias a uma causa única. Desta forma, seria possível conciliar a proteção genérica e universal das Declarações de Direitos à prática, uma vez que
o diagnóstico mais fiel à realidade ensejaria a implementação de políticas
mais eficazes de proteção.

31

ALVES, J. A. Lindgren. É preciso salvar os direitos humanos!. Lua Nova, n. 86, p. 51-88, 2012.
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Conclusão
A DUDH foi o primeiro instrumento de Direito Internacional a explicitamente mencionar o sexo como um fator capaz de ensejar discriminação.
Apesar de seu texto pouco abordar os direitos das mulheres de forma específica, privilegiando uma linguagem mais neutra em relação ao gênero e mais
voltada para as violações ocorridas no âmbito público, a DUDH tem o mérito
do pioneirismo, por ter aberto o caminho para que uma série de outros instrumentos fossem criados em seguida.
Assim, apesar da DUDH ter sido pensada para um modelo de sociedade
e de Estado extremamente baseada na figura do Estado como principal violador de direitos, os documentos que lhe sucederam foram capazes de incluir
outros atores sociais que podem ser agentes violadores de direitos humanos.
Ademais, procurou-se incluir o âmbito privado no espectro de proteção para
abranger violações de direitos ocorridas na esfera da família, portanto, a violência doméstica e a igualdade, bem como a autonomia, da mulher perante
seu esposo e demais familiares foi um tema recorrente nos documentos internacionais.

Referências
ALVES, J. A. Lindgren. É preciso salvar os direitos humanos!. Lua Nova, n.
86, p. 51-88, 2012.  
______. Os direitos humanos na pós-modernidade. São Paulo: Perspectiva,
2013.
BARSTED, Leila Linhares. Os direitos humanos na perspectiva de gênero.
I Colóquio de Direitos Humanos, 2001.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
BUNCH, Charlotte. Women’s rights as human rights: Toward a re-vision
of human rights. Hum. Rts. Q., v. 12, p. 486, 1990.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. v. 2. São Paulo: Paz e Terra,
1999.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos.
São Paulo: Saraiva, 2010.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em
aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 1, 2002.
GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 3. ed. São Paulo:
435

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Saraiva, 2015.
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
MIYAMOTO, Yumi; Maria Helena E KROHLING, Aloísio. Dos direitos das
mulheres na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, Mary Wollstonecraft e Olympe de Gougès, 2013.
OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Trad. Flávia Biroli. Revista Estudos Feministas, v. 16, n. 2, p. 306-332, 2008.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo
comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
RIOS, Roger Raupp; SILVA, Rodrigo da. Discriminação múltipla e discriminação Interseccional: aportes do feminismo negro e do direito da antidiscriminação. Rev. Bras. Ciênc. Polít., Brasília , n. 16, p. 11-37, Apr.
2015.
TEDESCHI, Lousandro Antônio; COLLING, Ana Maria. Os Direitos Humanos e as questões de gênero. História Revista, v. 19, n. 3, p. 35-57, 2014.

436

NOTA DAS ORGANIZADORAS
Os textos que compõe a Parte 2 do presente livro (Perspectivas de
Proteção a partir de Direitos Consagrados) foram estruturados a partir
da ordem dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
a que se referem, conforme abaixo. Destaca-se aqui a fim de facilitar
a visualização da relação da ordem dos textos com as previsões da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Art. 2º
Capítulo IV - ENTRE ESPERANÇAS E DESENGANOS: A DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS E A LUTA INTERNACIONAL CONTRA O RACISMO.
Capítulo V - O DISCURSO DE ÓDIO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
ULTRANACIONALISTAS NA EUROPA.
Art. 4º
Capítulo VI - COMENTÁRIO AO ARTIGO 4º DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS: “NINGUÉM SERÁ MANTIDO EM ESCRAVIDÃO
OU SERVIDÃO; A ESCRAVIDÃO E O TRÁFICO DE ESCRAVOS SERÃO
PROIBIDOS EM TODAS AS SUAS FORMAS”.
Art. 5º
Capítulo VII - THE UNIVERSAL DECLARATION’S STANCE AGAINST
CRUELTY AND ITS AFTERMATH.
Art. 7º
Capítulo VIII - MOBILIZAÇÕES COLETIVAS CONTEMPORÂNEAS, AÇÕES
AFIRMATIVAS E “VULNERABILIDADES”: UMA RELEITURA DA IGUALDADE
POR OCASIÃO DOS 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS.
Art. 9º
Capítulo IX - A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E O CASO BRASILEIRO.
Capítulo X - DIREITOS E GARANTIAS PROCESSUAIS NO COMBATE AO
TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL.
Art. 10
Capítulo XI - O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PRISIONAIS NO BRASIL.
Art. 12
Capítulo XII - O DIREITO À FAMÍLIA NO CONTEXTO DA MIGRAÇÃO
FORÇADA: UMA ANÁLISE DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
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HUMANOS.
Art. 14
Capítulo XIII- O ASILO E O REFÚGIO E A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS DE 1948.
Art. 15
Capítulo XIV- DIREITO HUMANO À NACIONALIDADE: O DIREITO A TER
DIREITOS.
Art. 18
Capítulo XV- LAICIDADE DO ESTADO E LIBERDADE RELIGIOSA.
Art. 19
Capítulo XVI - LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UM DIREITO PROTETIVO AO
OFÍCIO DO JORNALISMO E À MANUTENÇÃO DA DEMOCRACIA.
Capítulo XVII - A PROTEÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
NA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS E O DISCURSO DE
ÓDIO: O CASO DA INTERNET.
Art. 25
Capítulo XVIII- DIREITO À SAÚDE E A PROTEÇÃO A PESSOAS COM
TRANSTORNO MENTAL: COMO OS SISTEMAS INTERNACIONAIS DE
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS TUTELAM A SAÚDE MENTAL A
PARTIR DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.
Capítulo IXX- AS VULNERABILIDADES EM SAÚDE DOS MIGRANTES E
REFUGIADOS: O PANORAMA LEGISLATIVO E A REALIDADE PRÁTICA.
Art. 26
Capítulo XX- VULNERABILIDADES NA EDUCAÇÃO: HÁ LIMITES PARA A
EMPATIA?
Capítulo XXI - A INTERAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À EDUCAÇÃO E
À PAZ.
Art. 27
Capítulo XXII- A DIFICULDADE DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE EM
CENTROS HISTÓRICOS COMO FATOR DE VULNERABILIDADE À PROTEÇÃO
DA CULTURA NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS.
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APÊNDICE
Quadro Comparativo dos Textos Preparatórios e do Texto Final
dos Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH)1

O Quadro foi desenvolvido como atividade do Projeto Institucional “Estudante-Pesquisador”
no âmbito do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades” sob orientação das
Profas. Dras. Simone Alves Cardoso e Adriana Machado Yaghsisian. Coordenação geral e revisão final por Liliana Lyra Jubilut. Autoras: Letícia Luiza Silva Macedo, Luana Carolina Neves
Queiroz de Farias e Thais Morone Ramos, graduandas em Direito na Universidade Católica de
Santos.
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