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Em 1999, o Superior Tribunal de Justiça, em profícua parceria 

com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, promoveu o seminário 

“A Proteção dos Direitos Humanos e o Brasil”. Agora, traz a lume a 

coletânea das conferências e debates nele proferidos por uma plêiade de 

autoridades e estudiosos convidados. 

A denominação “direitos humanos” remete a um conceito 

relativamente novo na história: a aceitação de que aos seres humanos é 

reconhecida uma dignidade natural e inalienável, própria da sua condição, 

a qual não pode ser violada em nome de nenhuma forma de governo ou  

de nenhum interesse de grupos ou de indivíduos.  

Quando afirmo ser recente tal conceito, lembro que, em 1776, 

portanto há apenas 224 anos, os representantes do povo da Virgínia, na 

época colônia inglesa a lutar pela independência, foram os primeiros a 

proclamar, formalmente, que “todos os homens nascem igualmente livres 

e independentes e têm direitos inerentes, dos quais, ao entrar num estado 

de sociedade, não podem, por nenhum contrato, privar ou despojar sua 

posteridade; a saber, o gozo da vida e da liberdade, os meios de adquirir 

e possuir propriedade, e a busca da felicidade e segurança.” Desde então, 

diversos países passaram a adotar, como princípio de seus governos ou de 

suas relações com outras nações, a proteção dos direitos inerentes à 

natureza humana. 

Este século que ora finda testemunhou inumeráveis exemplos 

de desrespeito ao ser humano; muitos foram e continuam sendo  privados 

do seu direito à vida ou submetidos a formas degradantes de tratamento. 

Incontáveis situações de violência física e mental infligidas a alguns 
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vieram confirmar aos homens de boa vontade que é necessário buscar e 

preservar os mecanismos de defesa dos indivíduos perante a sanha 

criminosa de grupos e, até mesmo, como a história recente nos mostra, 

de governos. 

Esses aparatos de defesa se têm consubstanciado nas 

constituições dos países (o Brasil mesmo listou, entre os fundamentos do 

Estado democrático, a “dignidade da pessoa humana”) e nos tratados 

internacionais, entre os quais um dos mais significativos foi a “Declaração 

Universal dos Direitos do Homem”, de 1948, por ter afirmado o caráter 

universal e indivisível desses direitos. Posteriormente, outros documentos 

passaram a comprometer os seus signatários a lutar  contra qualquer 

atentado aos direitos do homem.   

O  seminário que resultou nesta publicação teve, 

precisamente, como objetivo discutir as implicações jurídicas da adesão 

do Brasil a tratados para a salvaguarda dos direitos humanos. Houve a 

preocupação de situar a questão sob duas perspectivas: a primeira delas 

focalizou o Brasil frente ao sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos. Nessa ótica, eminentes autoridades no assunto dissertaram 

acerca da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: suas funções, 

sua atuação, suas recomendações. Tratou-se, ainda, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e da execução das suas sentenças. 

Sob um segundo ponto de vista, foram enfocadas questões 

internas, como o papel das organizações não-governamentais no 

contencioso dos direitos humanos e  a atuação do Ministério Público na 

proteção desses mesmos direitos. Reservou-se um espaço para que 

alguns governos estaduais se fizessem representar no evento e 

trouxessem a visão de quem está lidando com a questão diariamente. 
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As conferências proferidas e os debates realizados 

demonstraram que o tema, embora haja consenso quanto a alguns 

aspectos teóricos, ainda enfrenta problemas de ordem prática. A leitura 

dos textos permitirá ao leitor mapear os pontos que já mereceram 

atenção dos poderes públicos e aqueles que estão a exigir ações mais 

efetivas.  

Encerro este preâmbulo com as palavras da Dra. Flávia 

Piovesan, que sintetizou a importância do tema ao lembrar que “hoje, 

mais do que nunca, estamos à frente do desafio de resgatar e recuperar, 

no aparato jurídico, o seu potencial ético e transformador, aplicando 

efetivamente a Constituição e os parâmetros internacionais. Estamos à 

frente do desafio de emprestar à nossa prática profissional uma nova 

marca, que é a marca dos direitos humanos. Que possamos, portanto, 

reinventar, reimaginar e recriar a nossa prática a partir deste paradigma e 

desta referência que é a prevalência dos direitos humanos”. 
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