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Parte 1
Conceito e
surgimento histórico





"Os direitos humanos são direitos que temos simplesmente porque
existimos como seres humanos - eles não são concedidos por nenhum
estado. Esses direitos universais são inerentes a todos nós,
independentemente de nacionalidade, sexo, origem nacional ou étnica,
cor, religião, idioma ou qualquer outro status." (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2022).

Afinal, o que
são direitos
humanos?
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"Consideramos estas verdades como evidentes por si
mesmas, que todos os homens são criados iguais,
dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis,
que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura
da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos,
governos são instituídos entre os homens, derivando
seus justos poderes do consentimento dos
governados;"

Declaração de independência americana



Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As
distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum.
[...]
Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não
prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada
homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites
apenas podem ser determinados pela Lei.

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão



O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um
estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício; ou
restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito
das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao
governo para que sejam feitas reparações de queixas.

Primeira Emenda à Constituição Americana



Primórdios da
internacionalização
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Internacionalização dos Direitos
Humanos - Pós 2ª Guerra
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"Os governantes signatários, tendo aderido a um programa comum
de propósitos e princípios, incorporados na declaração conjunta do
Presidente dos Estados Unidos da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
datada de 14 de agosto de 1941, e conhecida por Carta do Atlântico, e
Convictos de que, para defender a vida, a liberdade, a independência
e a liberdade de culto, assim como para preservar a justiça e os
direitos humanos nos seus respectivos países e em outros, é essencial
alcançar vitória absoluta sobre seus inimigos; e convictos de que se
acham atualmente empenhados numa luta comum contra forças
selvagens e brutais que procuram subjugar o mundo,

Declaração das Nações Unidas



ARTIGO 1 - Os propósitos das Nações unidas são:
[...]
3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou
humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de
raça, sexo, língua ou religião;

Carta das Nações Unidas



Parte 2
Sistema internacional
de proteção dos
direitos humanos
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órgãos de controle

relatórios periódicos
(revisão por pares)

comunicações interestatais

petições individuais

Mecanismos de
efetivação dos
direitos humanos 



Artigo 7. 1. Ficam estabelecidos como órgãos principais das
Nações Unidas: uma Assembléia Geral, um Conselho de
Segurança, um Conselho Econômico e Social, um conselho de
Tutela, uma Corte Internacional de Justiça e um Secretariado.

Carta das Nações Unidas
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Comissão
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E isso tudo
resulta em
alguma coisa?



a) Após inúmeras condenações por
violência policial, foi promulgada a Lei
9.299/96, que transferiu da Justiça
Militar para a Justiça Comum os crimes
dolosos contra vida cometidos por
policiais militares;

b) Após o assassinato de um estudante
por um deputado estadual, objeto do
Caso 12263, foi editada a Emenda
Constitucional 35/2001, restringindo a
imunidade parlamentar;

c) O Caso 12378 que, denunciando a
situação de discriminação contra mães
adotivas, implicou na elaboração da Lei
10.421/02, que estende a licença
maternidade às mães adotivas;



d) O Caso Maria da Penha, Caso 12051,
que tratava da violência contra a
mulher e resultou na publicação da Lei
11.340/2006, conhecida como Lei Maria
da Penha;

e) Os diversos casos relatando violência
contra os defensores de direitos
humanos influenciaram na criação do
Programa Nacional de Proteção dos
Defensores dos Direitos Humanos; e

f) Os casos relacionados à violência
rural consubstanciaram importante
contributo ao desenvolvimento do
Programa Nacional para a Erradicação
do Trabalho Escravo.



Parte 3
Direitos humanos no
Brasil



1. Celebração

2. Referendo do Congresso

3. Ratificação do Presidente

4. Decreto Presidencial

Processo de
incorporação
de tratados
internacionais



Art. 5º [...]
[...]
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais. 

Constituição Federal
Exemplos



Status normativo dos tratados de
Direitos Humanos no direito brasileiro

Processo de aprovação

Aprovado em único turno pelo
congresso

Aprovado em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos
respectivos membros

Aprovado em único turno pelo
congresso

Tratado de direitos
Humanos

Tratado de direitos
humanos

Outros tratados
internacionais

Status supralegal

Equivale a uma
emenda constitucional

Status de lei ordinária

Status normativo



Parte 4
Direitos humanos e as
políticas do CNJ



RECOMENDAÇÃO Nº 123, DE 7 DE JANEIRO DO 2022.

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância
dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o
uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos
Humanos
Meta de inclusão da disciplina de Direitos Humanos nos editais dos
concurso para magistratura
Fomento a programas de capacitação em Direitos Humanos e controle
de convencionalidade
Publicação dos “Cadernos de Jurisprudência do STF: Concretizando
Direitos Humanos”
Seminário internacional sobre “Direitos Humanos e Diálogos
Jurisdicionais: Controle de Convencionalidade”

Quais são as ações do Pacto?



Parte 5
Atividade policial e
Direitos Humanos









Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil.

O caso refere-se à responsabilidade internacional do Estado
brasileiro pela violação do direito às garantias judiciais de
independência e imparcialidade da investigação, devida diligência e
prazo razoável, do direito à proteção judicial, e do direito à integridade
pessoal, com respeito às investigações sobre duas incursões policiais
na Favela Nova Brasília, na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 1994 e
1995, que resultaram no homicídio de 26 homens e em atos de
violência sexual contra três mulheres. A Corte estabeleceu estas
violações da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em
prejuízo de 74 familiares das 26 pessoas mortas pela Polícia Civil do
Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995 e das
três mulheres vítimas de estupro durante a incursão de 1994.



Caso Escher e outros Vs. Brasil

O caso refere-se à responsabilidade internacional do Estado pela
intercepção, monitoramento e divulgação das conversas telefônicas
de Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker
conversas de Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José
Becker, Pedro Alves Cabral e Celso Aghinoni, pela Polícia Militar do
estado do Paraná, dentro de um contexto de conflito social
relacionado com a reforma agrária em vários estados de Brasil, entre
eles o Paraná. A Corte IDH desenvolveu parâmetros sobre o direito à
vida privada, à honra e à reputação, com relação à intercepção,
gravação e divulgação de conversas telefônicas. Adicionalmente, a
Corte IDH relacionou esta análise com o direito à liberdade de
associação, e examinou ainda a denominada “cláusula federal”.



Caso Herzog e outros Vs. Brasil

O caso refere-se à responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela
violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial em
detrimento de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog. Essas violações se deram
como consequência da falta de investigação, julgamento e punição dos
responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog, cometidos em
um contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil, assim
como pela aplicação da Lei de Anistia No. 6683/79 e de outros excludentes
de responsabilidade proibidos pelo Direito Internacional em casos de crimes
contra a humanidade. Em sua Sentença, a Corte IDH expôs de maneira
detalhada considerações gerais sobre os elementos dos crimes contra a
humanidade e a responsabilidade estatal derivada dos mesmos, e sua
aplicação no caso de tortura e morte do Sr. Herzog. Ademais, ratificou os
alcances da obrigação positiva do Estado de garantir o acesso à
informação e aos arquivos públicos em relação com o direito à verdade.









Obrigado!


