
Sumário 

Prefácio à 111. Edição .... ...... .. ... . .... ..... .... ...... ......... ....... . .......... .... ... .... ...... 5 


Apresentação da 211. Edição ........... .......... .......... ......... .......... ........ .......... 9 


Agradecitnentos ................ ...... ...... ..... ......... .. ......... ..... .... ........................ 15 


Capítulo l-Introdução .................................. ....................................... 2) 


Capítulo 2 - O Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e a Constituição Federal de 1988 


2.1 	 Direitos humanos: elementos da definição ........ ... ................... 23 

2.2 	 A globalização dos direitos humanos e sua relação com o direi

to interno .................................................................................... 26 

2.3 	 O direito internacional dos direitos humanos e sua incorporação 


pela Constituição Federal de 1988 ........................................... 30 

2.4 	 A hierarquia constitucional das normas de tratados interna

cionais .... ............. ....................................................................... 31 

2.4.1 	 Primeira posição: hierarquia equivalente à de lei federal 31 

2.4.2 	 Segunda posição: hierarquia de norma constitucional 


formal ............................................................................... 33 

2.4.3 	 Terceira posição: hierarquia de norma constitucional ma

terial .......................... ...... ......... .. ................................ ...... 36 

2.4.4 	 A posição do STF ............................................................. 42 


Capítulo 3 - ClassifICação e Conteúdo dos Direitos Humanos ........... 47 


3.1 	 A classifICação tradicional: as "gerações" de direitos humanos 47 

3.2 	 A classificação conforme o direito internacional: os direitos 


humanos civis e políticos, os econômicos, sociais e culturais e 

os direitos globais ................. ...... ..... ....... ................................... 54 


3.3 	 A redação dos pactos internacionais de 1966 e a questão das 

"normas programáticas" ........................................................... 56 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



18 DIREITOS HUMANOS CONTEMPORÂNEOS 

3.4 	 Vigência e eficácia das dimensões de direitos humanos 60 

3.5 	 Traços distintivos das dimensões de direitos humanos e sua 


complementaridade ................................ .... .................. ............. 68 

3.6 	 Os direitos humanos "globais" e sua especificidade ..... ......... 73 


Capítulo 4 - O Sistema Internacional de Proteção e Promoção dos 
Direitos Humanos .............. ..... ... ... ................ .... ... .... ............ ..... ..... 78 

4.1 	 Sistema universal: a Carta Internacional de Direitos Humanos 81 

4.1.1 	 A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o nasci

mento do direito internacional dos direitos humanos ..... .. 81 

4.1.2 	 Os pactos internacionais de direitos humanos de 1966 .... 88 


4.1.2.1 	 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políti
cos ................................. ....... ................ ..... ...... ...... 92 

4.1.2.1.1 	 Protocolo Facultativo ao Pacto Interna


cional dos Direitos Civis e Políticos ... 98 

4.1.2.1.2 	 Segundo Protocolo Facultativo ao 


Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos Visando à Abolição da Pena 

de Morte .... ....... ............................ ..... 98 


4 .1.2.2 	 O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais ........ .......... ..... .. ... . ...... .... ....... 99 

4.1.2.2.1 	 Protocolo Facultativo ao Pacto Interna


cional de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais ... . ...... .. ..... .. ... ... ........ .. ..... .. \03 


4.2 	 Sistema universal: tratados específicos ..... .......... ................. .. . 104 

4.2.1 	 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 


Formas de Discriminação Racial.... ................... .............. \04 

4.2.2 	 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 


Discriminação Contra a Mulher .............. ................ ...... .. 106 

4.2.2.1 Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eli


minação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher ..... .. .................... .... ...... .... .. . ..... \09 


4.2.3 	 Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes ......... ... ... ... .... \09 

4.2.3.1 	 Protocolo Facultativo à Convenção Contra a 


Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes ......... ... ........ ........... 113 


4.2.4 	 Convenção sobre os Direitos da Criança ..... ....... .... ........ . 114 

4.2.4.1 	 Protocolos Opcionais à Convenção sobre os Di

reitos da Criança . .... ...... .. ......... ...... .... ........ .. ... ... J15 

4.2.5 	 Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 116 


4.2.5.1 	 Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Di
reitos da Pessoa com Deficiência ....... .... ............ 117 


4.2.6 	 Convenção par, 

nocídio ........... . 


4.3 	 Sistema universal: Ó'1 


proteção dos direitos J 

4.3.1 	 Mecanismos bm 


4.3.1.1 	 Comitê 

4.3.1.2 	 Comitê 


Cultura 

4.3.1.3 	 Comitê 


cial ..... 

4.3.1.4 Comitê 


Contra 

4.3.1.5 	 Comitê 

4.3.1.6 	 Comitê 

4.3.1.7 	 Comitê 


ciência 

4.3.2 	 Mecanismos bas 


convencionais 'j 

4.3 .2.1 	 A Comi 

4.3.2.2 	 O Cons 


4.3.2.2. 


4.3.2.2.. 


4.3.2.2.. 


4.4 	 Sistema regional ameI 

4.4.1 	 A Declaração A 


mem ..... ........... . 

4.4.2 	 A ConvençãoA1I 


4.4.2.1 	 Protocc 

sobre D 

Penadt 


4.4.2.2 	 Protocc 

sobre D 

Econôn 

San Sal 


4.4.3 	 Convenção Inter 

ra ................... . . 


4.4.4 	 Convenção Intel 

dicar a Violêncü 

do Pará" ... .. .. . . 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



'iEOS 

çhumanos 60 
: humanos e sua 

68 
1cidade ... ... ..... .. . 73 

Promoção dos 
78 

'reitos Humanos 81 
!marws e o nasci-
os humanos ...... . 81 
!anos de 1966 ... . 88 
tos Civis e Políti

92 
ao Pacto Interna
ivis e Políticos ... 98 
Facultativo ao 

os Direitos Civis 
'\bolição da Pena 

98 
itos Econômicos, 

99 
ao Pacto Interna
hõmicos, Sociais 

103 
104 

rção de Todas as 
104 

s as Formas de 
106 

'(ão sobre a Eli
~ Discriminação 

109 
Tratamentos ou 
5 ............ ........ .. 109 

'nção Contra a 
( Penas Cruéis, 

113 
114 

70 sobre os Di
........ ................ 115 
m Deficiência. 116 
70 sobre os Di

sUMÁRlO 	 19 

4.2. 6 Convenção para a Prevenção e Punição ao Crime de Ge
nocídio ................................ ..... ...................................... .. 118 

4.3 	 Sistema universal: órgãos e mecanismos de monitoramento e 
proteção dos direitos humanos ................................................ . 120 
4.3. 1 Mecanismos baseados nas convenções ............................ . 121 


4.3 .1.1 
4.3.1.2 

4.3.1.3 

4.3.1.4 

4.3.1.5 
4.3.1.6 
4.3.1.7 

Comitê de Direitos Humanos ............................ .. 122 
Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais ... ....... .. ..................... ... ...... ..... ..... ..... .... . 122 
Comit~ para a Eliminação da Discriminação Ra
cial ......... ....... .... ................................... ........... ... . 123 
Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
Contra a Mulher ................................................ . 124 
Comitê e Subcomitê Contra a Tortura ................ . 124 
Comitê para os Direitos da Criança .................. . 125 
Comitê para os Direitos das Pessoas com Defi
ciência .............. ..... .... ... ... .................................. . 125 

4.3.2 Mecanismos baseados na Carta das Nações Unidas ("não
convencionais") ... ...... ........ .............. ............................... . 126 
4.3.2.1 A Comissão de Direitos Humanos ........ .. .......... .. 126 
4.3.2.2 O Conselho de Direitos Humanos ...................... . 128 

4.3.2.2.1 Procedimento Confidencial de Recla
mação ao Conselho de Direitos Huma
nos ...... ....... ...... ..... .. .......................... . 130 

4.3.2.2.2 Procedimentos Especiais do Conselho 
de Direitos Humanos ........................ . 131 

4.3.2.2.3 Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Direitos Humanos .................... .. 133 

4.4 Sistema regional americano: documentos legislativos .......... . 134 
4.4.1 A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Ho

mem .............................. ........... ........................................ . 134 
4.4.2 A Convenção Americana de Direitos Humanos .............. .. 138 

4.4.2.1 Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da 
Pena de Morte .. .. .. ...... .. ...... ............................... . 146 

4.4.2.2 Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de 
San Salvador " .. ............................... .... .. ........... .. 147 

4.4.3 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortu
ra ........................ ......... ... ................ ... ........ ... .... ...... ....... .. . 151 

4.4.4 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erra
dicar a Violência Contra a Mulher, "Convenção de Belém 
do Pará" ....................... .................. ................................ . 152 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



20 DIREITOS HUMANOS CONTEMPORÂNEOS 

4.4.5 	 Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência ....... ......... .......... ......... ......... ... .. ..... ... ......... 154 

4.5 	 Sistema regional americano: órgãos e mecanismos de moni
toramento e proteção ............................................ ..................... 156 
4.5.1 	 Comissão Interamericana de Direitos Humanos ........ ...... 156 

4.5.2 	 Corte Interamericana de Direitos Humanos ........... .. ...... .. 158 


Capítulo 5 - Características dos Direitos HU11Ulnos .. ... ..... .... ..... ... .. .... 162 


5.1 	 Inerência ..... ............ ......... ................ .. ............... ............... ...... .... 162 

5.2 	 Universalidade ........................................................................... 165 

5.3 	 Indivisibilidade e interdependência ......... ................... .... ...... ... 171 

5.4 	 Transnacionalidade ................... .. .. ...... .... .... ...... ..... .... ..... ..... ..... 174 


Capítulo 6 - Os Direitos Humanos e os Interesses Transindividuais.. 177 

6.1 	 Interesses transindividuais: traços fundamentais ................... 178 

6.2 	 Os direitos humanos contemporâneos e os interesses transin

dividuais .... ...... ... .. .................. ...... ... ............... ... .............. ... ....... . 181 
6.3 	 Os direitos humanos difusos ............................ .. ................ .. ..... 185 

6.4 	 Os direitos humanos coletivos .. .. ........................... .. ...... ..... ...... 186 

6.5 	 Os direitos humanos individuais homogêneos ........................ 187 

6.6 	 Ajusticiabilidade dos direitos humanos transindividuais ...... 189 

Bibliografia ......... .. ...... .. .......... ... .............. .. ............... .. .......... ... ....... .. ... 193 


o tema dos direitos 
fenômeno do Estado Den 
estiveram relacionados ac 
dual bem como, após os r 
Social, à satisfação das d 
de realizar o valor da sol 
advento das grandes ame, 
e do Planeta, renovados d 
desafios ora apresentados 
e regionais de normas e OI 

tos, aliado à atualidade d< 
e jurídica, novamente re' 
Estado. 

A matéria em estudo 
desde a recente ratificação 
nais relacionados aos dirf 
redemocratização naciona 
público brasileiro. Como 
das liberdades fundament< 
filiou-se o País a um sistl 
valores fundamentais da d 
mas destinam-se não a cri! 
os Estados a voltarem sua 

A Constituição Feder: 
realidade brasileira, previu 
nal dos direitos humanos i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


