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DIREITOS HUMANOS

1. PRECEDENTES HISTÓRICOS DO DIREITO HUMANI-
TÁRIO: LIGA DAS NAÇÕES E ORGANIZAÇÃO INTERNA-

CIONAL DO TRABALHO (OIT).

O surgimento dos direitos humanos está envolvido num his-
tórico complexo no qual pesaram vários fatores: tradição huma-
nista, recepção do direito romano, senso comum da sociedade 
da Europa na Idade Média, tradição cristã, entre outros1. Com 
efeito, são muitos os elementos relevantes para a formação do 
conceito de direitos humanos tal qual perceptível na atualidade 
de forma que é difícil estabelecer um histórico linear do pro-
cesso de formação destes direitos. Entretanto, é possível apon-
tar alguns fatores históricos e filosóficos diretamente ligados à 
construção de uma concepção contemporânea de direitos hu-
manos.

É a partir do período axial (800 a.C. a 200 a.C.), ou seja, mes-
mo antes da existência de Cristo, que o ser humano passou a ser 
considerado, em sua igualdade essencial, como um ser dotado 
de liberdade e razão. Surgiam assim os fundamentos intelec-
tuais para a compreensão da pessoa humana e para a afirma-
ção da existência de direitos universais, porque a ela inerentes. 
Durante este período que despontou a ideia de uma igualdade 
essencial entre todos os homens. Contudo, foram necessários 
vinte e cinco séculos para que a Organização das Nações Unidas 
- ONU, que pode ser considerada a primeira organização inter-
nacional a englobar a quase-totalidade dos povos da Terra, pro-
clamasse, na abertura de uma Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, que “todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos”2.

No berço da civilização grega continuou a discussão a res-
peito da existência de uma lei natural inerente a todos os ho-
mens. As premissas da concepção de lei natural estão justamen-
te na discussão promovida na Grécia antiga, no espaço da polis. 
Neste sentido, destaca Assis3 que, originalmente, a concepção 
de lei natural está ligada não só à de natureza, mas também à 
de diké: a noção de justiça simbolizada a partir da deusa diké é 
muito ampla e abstrata, mas com a legislação passou a ter um 
conteúdo palpável, de modo que a justiça deveria corresponder 
às leis da cidade; entretanto, é preciso considerar que os costu-
mes primitivos trazem o justo por natureza, que pode se contra-
por ao justo por convenção ou legislação, devendo prevalecer 
o primeiro, que se refere ao naturalmente justo, sendo esta a 
origem da ideia de lei natural.

De início, a literatura grega trouxe na obra Antígona uma 
discussão a respeito da prevalência da lei natural sobre a lei pos-
ta. Na obra, a protagonista discorda da proibição do rei Creonte 
de que seu irmão fosse enterrado, uma vez que ele teria traído 
a pátria. 

1  COSTA, Paulo Sérgio Weyl A. Direitos Humanos e Crí-
tica Moderna. Revista Jurídica Consulex. São Paulo, ano XIII, n. 
300, p. 27-29, jul. 2009.

2  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos 
Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

3  ASSIS, Olney Queiroz. O estoicismo e o Direito: justiça, 
liberdade e poder. São Paulo: Lúmen, 2002.

Assim, enterra seu irmão e argumenta com o rei que nada 
do que seu irmão tivesse feito em vida poderia dar o direito ao 
rei de violar a regra imposta pelos deuses de que todo homem 
deveria ser enterrado para que pudesse partir desta vida: a lei 
natural prevaleceria então sobre a ordem do rei.4 

Os sofistas, seguidores de Sócrates (470 a.C. - 399 a.C.), o 
primeiro grande filósofo grego, questionaram essa concepção 
de lei natural, pois a lei estabelecida na polis, fruto da vontade 
dos cidadãos, seria variável no tempo e no espaço, não havendo 
que se falar num direito imutável; ao passo que Aristóteles (384 
a.C. - 322 a.C.), que o sucedeu, estabeleceu uma divisão entre a 
justiça positiva e a natural, reconhecendo que a lei posta pode-
ria não ser justa5.

Aristóteles6 argumenta: “lei particular é aquela que cada 
comunidade determina e aplica a seus próprios membros; ela 
é em parte escrita e em parte não escrita. A lei universal é a lei 
da natureza. Pois, de fato, há em cada um alguma medida do 
divino, uma justiça natural e uma injustiça que está associada a 
todos os homens, mesmo naqueles que não têm associação ou 
pacto com outro”.

Nesta linha, destaca-se o surgimento do estoicismo, doutri-
na que se desenvolveu durante seis séculos, desde os últimos 
três séculos anteriores à era cristã até os primeiros três séculos 
desta era, mas que trouxe ideias que prevaleceram durante toda 
a Idade Média e mesmo além dela. O estoicismo organizou-se 
em torno de algumas ideias centrais, como a unidade moral do 
ser humano e a dignidade do homem, considerado filho de Zeus 
e possuidor, como consequência, de direitos inatos e iguais em 
todas as partes do mundo, não obstante as inúmeras diferenças 
individuais e grupais7.

Influenciado pelos estoicos, Cícero (106 a.C. - 43 a.C.), um 
dos principais pensadores do período da jovem república ro-
mana, também defendeu a existência de uma lei natural. Neste 
sentido é a assertiva de Cícero8: “a razão reta, conforme à natu-
reza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz 
ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe e, ora com 
seus mandados, ora com suas proibições, jamais se dirige inutil-
mente aos bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não 
pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada; 
não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem 
pelo senado; não há que procurar para ela outro comentador 
nem intérprete; não é uma lei em Roma e outra em Atenas, - 
uma antes e outra depois, mas uma, sempiterna e imutável, en-
tre todos os povos e em todos os tempos”. 

Com a queda do Império Romano, iniciou-se o período me-
dieval, predominantemente cristianista. Um dos grandes pen-
sadores do período, Santo Tomás de Aquino (1225 d.C. -1274 
d.C.)9, supondo que o mundo e toda a comunidade do universo 

4  SÓFOCLES. Édipo rei / Antígona. Tradução Jean Melvil-
le. São Paulo: Martin Claret, 2003.

5  ASSIS, Olney Queiroz. O estoicismo e o Direito: justiça, 
liberdade e poder. São Paulo: Lúmen, 2002.

6  ARISTÓTELES.Retórica. Tradução Marcelo Silvano Ma-
deira. São Paulo: Rideel, 2007.

7  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos 
Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

8  CÍCERO, Marco Túlio. Da República. Tradução Amador 
Cisneiros. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.

9  AQUINO, Santo Tomás de. Suma teológica. Tradução 
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são regidos pela razão divina e que a própria razão do governo 
das coisas em Deus fundamenta-se em lei, entendeu que existe 
uma lei eterna ou divina, pois a razão divina nada concebe no 
tempo e é sempre eterna. Com base nisso, Aquino10 chamou de 
lei natural “a participação da lei eterna na lei racional”. Sobre o 
conteúdo da lei natural, definiu Aquino (2005, p. 562) que “to-
das aquelas coisas que devem ser feitas ou evitadas pertencem 
aos preceitos da lei de natureza, que a razão prática naturalmen-
te apreende ser bens humanos”. Logo, a lei natural determina o 
agir virtuoso, o que se espera do homem em sociedade, inde-
pendentemente da lei humana.

Com a concepção medieval de pessoa humana é que se 
iniciou um processo de elaboração em relação ao princípio da 
igualdade de todos, independentemente das diferenças existen-
tes, seja de ordem biológica, seja de ordem cultural. Foi assim, 
então, que surgiu o conceito universal de direitos humanos, com 
base na igualdade essencial da pessoa11.

No processo de ascensão do absolutismo europeu, a mo-
narquia da Inglaterra encontrou obstáculos para se estabelecer 
no início do século XIII, sofrendo um revés. Ao se tratar da for-
mação da monarquia inglesa, em 1215 os barões feudais ingle-
ses, em uma reação às pesadas taxas impostas pelo Rei João 
Sem-Terra, impuseram-lhe a Magna Carta. Referido documento, 
em sua abertura, expõe a noção de concessão do rei aos súditos, 
estabelece a existência de uma hierarquia social sem conceder 
poder absoluto ao soberano, prevê limites à imposição de tribu-
tos e ao confisco, constitui privilégios à burguesia e traz proce-
dimentos de julgamento ao prever conceitos como o de devido 
processo legal, habeas corpus e júri. Não que a carta se asseme-
lhe a uma declaração de direitos humanos, principalmente ao se 
considerar que poucos homens naquele período eram de fato 
livres, mas ela foi fundamental naquele contexto histórico de 
falta de limites ao soberano12. A Magna Carta de 1215 instituiu 
ainda um Grande Conselho que foi o embrião para o Parlamento 
inglês, embora isto não signifique que o poder do rei não tenha 
sido absoluto em certos momentos, como na dinastia Tudor. Ha-
via um absolutismo de fato, mas não de Direito.

Em geral, o absolutismo europeu foi marcado profunda-
mente pelo antropocentrismo, colocando o homem no centro 
do universo, ocupando o espaço de Deus. Naturalmente, as pre-
missas da lei natural passaram a ser questionadas, já que geral-
mente se associavam à dimensão do divino. A negação plena da 
existência de direitos inatos ao homem implicava em conferir 
um poder irrestrito ao soberano, o que gerou consequências 
que desagradavam a burguesia. 
Aldo Vannucchi e Outros. Direção Gabriel C. Galache e Fidel 
García Rodríguez. Coordenação Geral Carlos-Josaphat Pinto de 
Oliveira. Edição Joaquim Pereira. São Paulo: Loyola, 2005b. v. VI, 
parte II, seção II, questões 57 a 122.

10  AQUINO, Santo Tomás de. Suma teológica. Tradução 
Aldo Vannucchi e Outros. Direção Gabriel C. Galache e Fidel 
García Rodríguez. Coordenação Geral Carlos-Josaphat Pinto de 
Oliveira. Edição Joaquim Pereira. São Paulo: Loyola, 2005b. v. VI, 
parte II, seção II, questões 57 a 122.

11  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos 
Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

12  AMARAL, Sérgio Tibiriçá. Magna Carta: Algumas Con-
tribuições Jurídicas. Revista Intertemas: revista da Toledo. Presi-
dente Prudente, ano 09, v. 11, p. 201-227, nov. 2006. 

O príncipe, obra de Maquiavel (1469 d.C. - 1527 d.C.) con-
siderada um marco para o pensamento absolutista, relata com 
precisão este contexto no qual o poder do soberano poderia se 
sobrepor a qualquer direito alegadamente inato ao ser huma-
no desde que sua atitude garantisse a manutenção do poder. 
Maquiavel13 considera “na conduta dos homens, especialmente 
dos príncipes, contra a qual não há recurso, os fins justificam os 
meios. Portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter 
o poder, os meios que empregue serão sempre tidos como hon-
rosos, e elogiados por todos, pois o vulgo atenta sempre para as 
aparências e os resultados”.

Os monarcas dos séculos XVI, XVII e XVIII agiam de forma 
autocrática, baseados na teoria política desenvolvida até então 
que negava a exigência do respeito à Ética, logo, ao direito na-
tural, no espaço público. Somente num momento histórico pos-
terior se permitiu algum resgate da aproximação entre a Moral 
e o Direito, qual seja o da Revolução Intelectual dos séculos XVII 
e XVIII, com o movimento do Iluminismo, que conferiu alicerce 
para as Revoluções Francesa e Industrial - ainda assim a visão 
antropocentrista permaneceu, mas começou a se consolidar a 
ideia de que não era possível que o soberano impusesse tudo 
incondicionalmente aos seus súditos. 

Com efeito, quando passou a se questionar o conceito de 
Soberano, ao qual todos deveriam obediência mas que não 
deveria obedecer a ninguém. Indagou-se se os indivíduos que 
colocaram o Soberano naquela posição (pois sem povo não há 
Soberano) teriam direitos no regime social e, em caso afirmati-
vo, quais seriam eles. As respostas a estas questões iniciam uma 
visão moderna do direito natural, reconhecendo-o como um di-
reito que acompanha o cidadão e não pode ser suprimido em 
nenhuma circunstância.14

Antes que despontassem as grandes revoluções que inter-
romperam o contexto do absolutismo europeu, na Inglaterra 
houve uma árdua discussão sobre a garantia das liberdades pes-
soais, ainda que o foco fosse a proteção do clero e da nobreza. 
Quando a dinastia Stuart tentou transformar o absolutismo de 
fato em absolutismo de direito, ignorando o Parlamento, este 
impôs ao rei a Petição de Direitos de 1948, que exigia o cum-
primento da Magna Carta de 1215. Contudo, o rei se recusou 
a fazê-lo, fechando por duas vezes o Parlamento, sendo que a 
segunda vez gerou uma violenta reação que desencadeou uma 
guerra civil. Após diversas transições no trono inglês, despontou 
a Revolução Gloriosa que durou de 1688 até 1689, conferindo-
-se o trono inglês a Guilherme de Orange, que aceitou a Declara-
ção de Direitos - Bill of Rights.

Todo este movimento resultou, assim, nas garantias expres-
sas do habeas corpus e do Bill of Rights de 1698. Por sua vez, a 
instituição-chave para a limitação do poder monárquico e para 
garantia das liberdades na sociedade civil foi o Parlamento e foi 
a partir do Bill of Rights britânico que surgiu a ideia de governo 
representativo, ainda que não do povo, mas pelo menos de suas 
camadas superiores15. 

13  MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução Pietro Nas-
setti. São Paulo: Martin Claret, 2007.

14  COSTA, Paulo Sérgio Weyl A. Direitos Humanos e Crí-
tica Moderna. Revista Jurídica Consulex. São Paulo, ano XIII, n. 
300, p. 27-29, jul. 2009.

15  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos 
Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 



3

DIREITOS HUMANOS

Tais ideias liberais foram importantes como base para o 
Iluminismo, que se desencadeou por toda a Europa. Destaca-se 
que quando isso ocorreu, em meados do século XVIII, se dava 
o advento do capitalismo em sua fase industrial. O processo de 
formação do capitalismo e a ascensão da burguesia trouxeram 
implicações profundas no campo teórico, gerando o Iluminismo.

O Iluminismo lançou base para os principais eventos que 
ocorreram no início da Idade Contemporânea, quais sejam as 
Revoluções Francesa, Americana e Industrial. Tiveram origem 
nestes movimentos todos os principais fatos do século XIX e do 
início do século XX, por exemplo, a disseminação do liberalismo 
burguês, o declínio das aristocracias fundiárias e o desenvolvi-
mento da consciência de classe entre os trabalhadores16.

Jonh Locke (1632 d.C. - 1704 d.C.) foi um dos pensadores da 
época, transportando o racionalismo para a política, refutando 
o Estado Absolutista, idealizando o direito de rebelião da socie-
dade civil e afirmando que o contrato entre os homens não reti-
raria o seu estado de liberdade. Ao lado dele, pode ser colocado 
Montesquieu (1689 d.C. - 1755 d.C.), que avançou nos estudos 
de Locke e na obra O Espírito das Leis estabeleceu em definitivo 
a clássica divisão de poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Por fim, merece menção o pensador Rousseau (1712 d.C. - 1778 
d.C.), defendendo que o homem é naturalmente bom e formu-
lando na obra O Contrato Social a teoria da vontade geral, aceita 
pela pequena burguesia e pelas camadas populares face ao seu 
caráter democrático. Enfim, estes três contratualistas trouxe-
ram em suas obras as ideias centrais das Revoluções Francesa 
e Americana. Em comum, defendiam que o Estado era um mal 
necessário, mas que o soberano não possuía poder divino/ab-
soluto, sendo suas ações limitadas pelos direitos dos cidadãos 
submetidos ao regime estatal. No entanto, Rousseau era o pen-
sador que mais se diferenciava dos dois anteriores, que eram 
mais individualistas e trouxeram os principais fundamentos do 
Estado Liberal, porque defendia a entrega do poder a quem re-
almente estivesse legitimado para exercê-lo, pensamento que 
mais se aproxima da atual concepção de democracia.

1) O primeiro grande movimento desencadeado foi a Re-
volução Americana. Em 1776 se deu a independência das treze 
Colônias da América Continental Britânica, registrada na Decla-
ração de Direitos do Homem e, posteriormente, na Declaração 
de Independência. Após diversas batalhas, a Inglaterra reconhe-
ceu a independência em 1783. Destacam-se alguns pontos do 
primeiro documento: o artigo I do referido documento assegura 
a igualdade de todos de maneira livre e independente, consi-
derando esta como um direito inato; o artigo II estabelece que 
o poder pertence ao povo e que o Estado é responsável peran-
te ele; o artigo V prevê a separação dos poderes e o artigo VI 
institui a realização de eleições diretas, necessariamente. A de-
claração americana estava mais voltada aos americanos do que 
à humanidade, razão pela qual a Revolução Francesa costuma 
receber mais destaque num cenário histórico global.

2) Já a Revolução Francesa decorreu da incapacidade do go-
verno de resolver sua crise financeira, ascendendo com isso a 
classe burguesa (sans-culottes), sendo o primeiro evento de tal 
ascensão a Queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, segui-

16  BURNS, Edward McNall. História da civilização ociden-
tal: do homem das cavernas às naves espaciais. 43. ed. Atualiza-
ção Robert E. Lerner e Standisch Meacham. São Paulo: Globo, 
2005.v. 2.

da por outros levantes populares. Derrubados os privilégios das 
classes dominantes, a Assembleia se reuniu para o preparo de 
uma carta de liberdades, que veio a ser a Declaração dos Direi-
tos do Homem e do Cidadão.17

Entre outras noções, tal documento previu: a liberdade e 
igualdade entre os homens quanto aos seus direitos (artigo 1º), 
a necessidade de conservação dos seus direitos naturais, quais 
sejam a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência 
à opressão (artigo 2º); a limitação do direito de liberdade so-
mente por lei (artigo 4º); o princípio da legalidade (artigo 7º); o 
princípio da inocência (artigo 9º); a manifestação livre do pen-
samento (artigos 10 e 11); e a necessária separação de poderes 
(artigo 16).

3) Por sua vez, a Revolução Industrial, que começou na In-
glaterra, criou o sistema fabril, o que reformulou a vida de ho-
mens e mulheres pelo mundo todo, não só pelos avanços tecno-
lógicos, mas notadamente por determinar o êxodo de milhões 
de pessoas do interior para as cidades. Os milhares de traba-
lhadores se sujeitavam a jornadas longas e desgastantes, sem 
falar nos ambientes insalubres e perigosos, aos quais se sujeita-
vam inclusive as crianças. Neste contexto, surgiu a consciência 
de classe18, lançando-se base para uma árdua luta pelos direitos 
trabalhistas.

Fato é que quanto maior a autonomia de vontade - buscada 
nas revoluções anteriores - melhor funciona o mercado capita-
lista, beneficiando quem possui maior número de bens. Assim, a 
classe que detinha bens, qual seja a burguesia, ampliou sua es-
fera de poder, enquanto que o proletariado passou a ser vítima 
do poder econômico. No Estado Liberal, aquele que não detém 
poder econômico fica desprotegido. O indivíduo da classe ope-
rária sozinho não tinha defesa, mas descobriu que ao se unir 
com outros em situação semelhante poderia conquistar direitos. 
Para tanto, passaram a organizar greves.

Nasceu, assim, o direito do trabalho, voltado à proteção da 
vítima do poder econômico, o trabalhador. Parte-se do princípio 
da hipossuficiência do trabalhador, que é o princípio da prote-
ção e que gerou os princípios da primazia, da irredutibilidade 
de vencimentos e outros. Nota-se que no campo destes direitos 
e dos demais direitos econômicos, sociais e culturais não basta 
uma postura do indivíduo: é preciso que o Estado interfira e con-
trole o poder econômico.

Entre os documentos relevantes que merecem menção nes-
ta esfera, destacam-se: Constituição do México de 1917, Cons-
tituição Alemã de Weimar de 1919 e Tratado de Versalhes de 
1919, sendo que o último instituiu a Organização Internacional 
do Trabalho - OIT (que emitia convenções e recomendações) e 
pôs fim à Primeira Guerra Mundial.

No final do século XIX e no início de século XX, o mundo 
passou por variadas crises de instabilidade diplomática, posto 
que vários países possuíam condições suficientes para se sobre-
porem sobre os demais, resultado dos avanços tecnológicos e 

17  BURNS, Edward McNall. História da civilização ociden-
tal: do homem das cavernas às naves espaciais. 43. ed. Atualiza-
ção Robert E. Lerner e Standisch Meacham. São Paulo: Globo, 
2005.v. 2.

18  BURNS, Edward McNall. História da civilização ociden-
tal: do homem das cavernas às naves espaciais. 43. ed. Atualiza-
ção Robert E. Lerner e Standisch Meacham. São Paulo: Globo, 
2005.v. 2.
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das melhorias no padrão de vida da sociedade. Neste contex-
to, surgiram condições para a eclosão das duas Guerras Mun-
diais, eventos que alteraram o curso da história da civilização 
ocidental. Entre estas, destaca-se a Segunda Guerra Mundial, 
cujos eventos foram marcados pela desumanização: todos com 
o devido respaldo jurídico perante o ordenamento dos países 
que determinavam os atos. A teoria jurídica que conferiu funda-
mento a um Direito que aceitasse tantas barbáries, sem perder 
a sua validade, foi o Positivismo que teve como precursor Hans 
Kelsen, com a obra Teoria Pura do Direito.

No entender de Kelsen19, a justiça não é a característica que 
distingue o Direito das outras ordens coercitivas porque é rela-
tivo o juízo de valor segundo o qual uma ordem pode ser consi-
derada justa. Percebe-se que a Moral é afastada como conteúdo 
necessário do Direito, já que a justiça é o valor moral inerente 
ao Direito.

.A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim somente em 
1945, após uma sucessão de falhas alemãs, que impediram a 
conquista de Moscou, desprotegeram a Itália e impossibilitaram 
o domínio da região setentrional da Rússia (produtora de ali-
mentos e petróleo). Já o evento que culminou na rendição do 
Japão foi o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e 
Nagasaki. O mundo somente tomou conhecimento da extensão 
da tirania alemã quando os exércitos Aliados abriram os cam-
pos de concentração na Alemanha e nos países por ela ocupa-
dos, encontrando prisioneiros famintos, doentes e brutalizados, 
além de milhões de corpos dos judeus, poloneses, russos, ciga-
nos, homossexuais e traidores do Reich em geral, que foram per-
seguidos, torturados e mortos20.

Vale ressaltar a constituição de um órgão que foi o respon-
sável por redigir o primeiro documento de relevância interna-
cional abrangendo a questão dos direitos humanos. Em 26 de 
junho de 1945 foi assinada a carta de organização das Nações 
Unidas, que tem por fundamento o princípio da igualdade sobe-
rana de todos os estados que buscassem a paz, possuindo uma 
Assembleia Geral, um Conselho de Segurança, uma Secretaria, 
em Conselho Econômico e Social, um Conselho de Mandatos e 
um Tribunal Internacional de Justiça21.

Entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946 re-
alizou-se o Tribunal de Nuremberg, ao qual foram submetidos a 
julgamento os principais líderes nazistas, o principal argumento 
levantado foi o de que todas as ações praticadas foram baseadas 
em ordens superiores, todas dotadas de validade jurídica peran-
te a Constituição. Explica Lafer22: “No plano do Direito, uma das 
maneiras de assegurar o primado do movimento foi o amorfis-
mo jurídico da gestão totalitária. 

19  KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. Tradução 
João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

20  BURNS, Edward McNall. História da civilização ociden-
tal: do homem das cavernas às naves espaciais. 43. ed. Atualiza-
ção Robert E. Lerner e Standisch Meacham. São Paulo: Globo, 
2005.v. 2.

21  BURNS, Edward McNall. História da civilização ociden-
tal: do homem das cavernas às naves espaciais. 43. ed. Atualiza-
ção Robert E. Lerner e Standisch Meacham. São Paulo: Globo, 
2005.v. 2.

22  LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: 
um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2009.

Este amorfismo reflete-se tanto em matéria constitucional 
quanto em todos os desdobramentos normativos. A Constituição 
de Weimar nunca foi ab-rogada durante o regime nazista, mas 
a lei de plenos poderes de 24 de março de 1933 teve não só o 
efeito de legalizar a posse de Hitler no poder como o de legalizar 
geral e globalmente as suas ações futuras. Dessa maneira, como 
apontou Carl Schmitt - escrevendo depois da II Guerra Mundial 
-, Hitler foi confirmado no poder, tornando-se a fonte de toda 
legalidade positiva, em virtude de uma lei do Parlamento que 
modificou a Constituição. Também a Constituição stalinista de 
1936, completamente ignorada na prática, nunca foi abolida”.

No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas elaborou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Um dos principais pensadores que contribuiu para a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi Mari-
tain23, que entendia que os direitos humanos da pessoa como 
tal se fundamentam no fato de que a pessoa humana é superior 
ao Estado, que não pode impor a ela determinados deveres e 
nem retirar dela alguns direitos, por ser contrário à lei natural. 
Em suma, para o filósofo o homem ético é fiel aos valores da 
verdade, da justiça e do amor, e segue a doutrina cristã para 
determinar seus atos: tais elementos determinam o agir moral 
e levam à produção do bem na sociedade humanista integral.

Moraes24 lembra que a Declaração de 1948 foi a mais im-
portante conquista no âmbito dos direitos humanos fundamen-
tais em nível internacional, muito embora o instrumento adota-
do tenha sido uma resolução, não constituindo seus dispositivos 
obrigações jurídicas dos Estados que a compõem. O fato é que 
desse documento se originaram muitos outros, nos âmbitos na-
cional e internacional, sendo que dois deles praticamente repe-
tem e pormenorizam o seu conteúdo, quais sejam: o Pacto Inter-
nacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. 

Ainda internacionalmente, após os pactos mencionados, 
vários tratados internacionais surgiram. Nesta linha, Piovesan25 
apontou os seguintes documentos: Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, 
Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discrimi-
nação contra a Mulher, Convenção sobre os Direitos da Criança, 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Con-
venção contra a Tortura, etc. 

Ao lado do sistema global surgiram os sistemas regionais de 
proteção, que buscam internacionalizar os direitos humanos no 
plano regional, em especial na Europa, na América e na África26. 
Resultou deste processo a Convenção Americana de Direitos Hu-
manos (Pacto de São José da Costa Rica) de 1969. 

23  MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natu-
ral. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1967. 

24  MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamen-
tais: teoria geral, comentários aos artigos 1º a 5º da Constituição 
da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Atlas, 1997.

25  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Cons-
titucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

26  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Cons-
titucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
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No âmbito nacional, destacam-se as positivações nos tex-
tos das Constituições Federais. Afinal, como explica Lafer27, a 
afirmação do jusnaturalismo moderno de um direito racional, 
universalmente válido, gerou implicações relevantes na teoria 
constitucional e influenciou o processo de codificação a partir 
de então. Embora muitos direitos humanos também se encon-
trem nos textos constitucionais, aqueles não positivados na 
Carta Magna também possuem proteção porque o fato de este 
direito não estar assegurado constitucionalmente é uma ofensa 
à ordem pública internacional, ferindo o princípio da dignidade 
humana. 

Trabalhando de forma específica dentro deste histórico pre-
cedentes jurídicos da internacionalização dos direitos humanos, 
menciona-se inicialmente o direito humanitário e a fundação da 
Cruz Vermelha.

Historicamente, em 9 de fevereiro de 1863, fundou-se o Co-
mitê dos Cinco, como uma comissão de investigação da Socieda-
de de Genebra para o Bem-estar Público. Entre seus objetivos, 
se encontrava o de organizar uma conferência internacional so-
bre a possível implementação das ideias de Henri Dunant.

Depois da primeira conferência, adotou-se a primeira Con-
venção de Genebra, de 22 de agosto de 1864, tratando das con-
dições dos feridos das forças armadas no campo de batalha. A 
convenção continha dez artigos, estabelecendo pela primeira 
vez regras legais garantindo a neutralidade e a proteção para 
soldados feridos, membros de assistência médica e certas ins-
tituições humanitárias, no caso de um conflito armado, acei-
tando-se a fundação de sociedades nacionais com este fim de 
proteção. Após o estabelecimento da Convenção de Genebra, as 
primeiras sociedades nacionais foram fundadas.

Quando Henri Dunant foi à falência, a imagem do Comitê 
dos Cinco ficou comprometida perante a opinião pública, embo-
ra neste meio tempo tivessem sido fundadas outras sociedades 
nacionais. Em 1876, o comitê adotou o nome Comitê Internacio-
nal da Cruz Vermelha (CICV), que é até o presente sua designa-
ção oficial, cujo esforços têm sido reconhecidos até hoje, tanto 
que por três vezes recebeu o Prêmio Nobel da Paz (1917, 1944, 
e 1963).

Os outros dois precedentes históricos reconhecidos pela 
doutrina decorrem do Tratado de Versalhes. 

Em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial, apesar das inú-
meras tentativas de diplomacia após 1870. Em 1882, foi forma-
da a Tríplice Aliança, entre Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, 
visando impedir que a França buscasse vingança após a derrota 
na Guerra Franco-Prussiana. Contudo, os países europeus co-
meçaram a desconfiar das boas intenções dos seus vizinhos e, 
em 1907, se formou a Tríplice Entente, composta por França, 
Grã-Bretanha e Rússia. Dentro das próprias alianças não eram 
poucos os conflitos internos e, aliados a esta instabilidade diplo-
mática, o nacionalismo e o militarismo contribuíram para que 
começasse a Primeira Guerra Mundial.

Colocados muitos interesses em jogo, os países guerrearam 
em dois blocos: de um lado, Sérvia, Rússia, França, Grã-Breta-
nha, Japão, Itália, Romênia, Estados Unidos, Grécia, Portugal 

27  LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: 
um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2009.

e Brasil; de outro lado, Áustria, Alemanha, Bulgária e Turquia. 
O segundo grupo foi derrotado, sendo cada país submetido a 
um pacto de rendição formulado pela Liga das Nações; o mais 
famoso destes é o Tratado de Versalhes, aplicado à Alemanha, 
que impunha em suas cláusulas a entrega de territórios e arma-
mentos, bem como o pagamento de uma indenização bilionária.

Assim, o Tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho 
de 1919, entre as potências aliadas e a Alemanha, fixando as 
condições para a paz depois da primeira guerra mundial. 

A cláusula de culpa de guerra considerou a Alemanha nação 
agressora, responsável por reparações às nações aliadas, sendo 
que uma comissão determinou em 1921 que a Alemanha deve-
ria pagar 33 bilhões de dólares. 

O tratado foi intensamente criticado pelos alemães. Nos 
anos seguintes, foi revisto e alterado, quase sempre a favor da 
Alemanha. Muitas concessões foram feitas à Alemanha antes da 
ascensão de Adolf Hitler. 

O Tratado de Versalhes instituiu dois dos precedentes da 
internacionalização dos direitos humanos: a Liga das Nações e a 
Organização Internacional do Trabalho.

Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das 
Nações, foi uma organização internacional, idealizada em 1919, 
em Versalhes, nos subúrbios de Paris, onde as potências ven-
cedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar 
um acordo de paz, notadamente Inglaterra, França e Estados 
Unidos. Além da divisão entre os vencedores que dificultava a 
paz, os vencidos se recusavam a assinar o injustos tratados im-
postos, com a Alemanha tentando ludibriar as determinações 
do Tratado de Versalhes, assim como Áustria, Hungria, Bulgária e 
Turquia se recusavam a aceitar as obrigações impostas. No final 
das contas, todos assinaram seus tratados.

Os inúmeros tratados e compromissos firmados fora do 
âmbito da Liga das Nações já mostravam a fraqueza da institui-
ção, embora a princípio ela tenha correspondido às esperanças 
depositadas. Ocorre que a Liga das Nações promoveu o isola-
mento de grandes países como a Rússia (numa fase inicial), além 
de fundar-se num tratado internacional altamente prejudicial a 
países perdedores da guerra como a Alemanha. Não obstante, 
os Estados Unidos nunca apoiaram a Liga das Nações, o que fez 
com que ela tivesse pouco ou nenhum poder no âmbito das 
Américas.

A Liga das Nações funcionou de 1920 a 1946, dissolvida na 
sua 21ª sessão e tendo seus bens transferidos à ONU, encerra-
das as contas da comissão de liquidação em 1947. A Liga das 
Nações possuía dois organismos autônomos, a Organização In-
ternacional do Trabalho - OIT, criada pelo Tratado de Versalhes, 
e a Corte Permanente de Justiça Internacional - CPJI, cujo esta-
tuto foi elaborado em 1920, as quais remanescem, embora a 
segunda com outra nomenclatura e estatuto28, qual seja Corte 
Internacional de Justiça - CIJ.

Quanto à Organização Internacional do Trabalho, constitui 
a agência das Nações Unidas que tem por missão promover 
oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso 
a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, 
equidade, segurança e dignidade. O Trabalho Decente, conceito 
formalizado pela OIT em 1999, sintetiza a sua missão histórica 
de promover oportunidades para que homens e mulheres pos-

28  MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito In-
ternacional Público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
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sam ter um trabalho produtivo e de qualidade, em condições 
de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo 
considerado condição fundamental para a superação da pobre-
za, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabi-
lidade democrática e o desenvolvimento sustentável29.

O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro 
objetivos estratégicos da OIT: o respeito aos direitos no traba-
lho (em especial aqueles definidos como fundamentais pela 
Declaração Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no 
Trabalho e seu seguimento adotada em 1998: liberdade sindi-
cal e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, 
eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição 
efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de 
discriminação em matéria de emprego e ocupação), a promoção 
do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção 
social e o fortalecimento do diálogo social30.

A OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versa-
lhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. É a única das agên-
cias do Sistema das Nações Unidas com uma estrutura triparti-
te, composta de representantes de governos e de organizações 
de empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela 
formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho 
(convenções e recomendações)31.

 2. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMA-
NOS/1948. 

Adotada e proclamada pela Resolução n° 217 A (III) da As-
sembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948

Preâmbulo

O preâmbulo é um elemento comum em textos constitucio-
nais. Em relação ao preâmbulo constitucional, Jorge Miranda32 
define: “[...] proclamação mais ou menos solene, mais ou menos 
significante, anteposta ao articulado constitucional, não é com-
ponente necessário de qualquer Constituição, mas tão somente 
um elemento natural de Constituições feitas em momentos de 
ruptura histórica ou de grande transformação político-social”. 
Do conceito do autor é possível extrair elementos para definir 
o que representam os preâmbulos em documentos internacio-
nais: proclamação dotada de certa solenidade e significância 
que antecede o texto do documento internacional e, embora 
não seja um elemento necessário a ele, merece ser considerada 

29  OIT - Organização Internacional do Trabalho. Conheça 
a OIT. Disponível em: <http://www.oit.org.br/>. Acesso em: 10 
nov. 2013.

30  OIT - Organização Internacional do Trabalho. Conheça 
a OIT. Disponível em: <http://www.oit.org.br/>. Acesso em: 10 
nov. 2013.

31  OIT - Organização Internacional do Trabalho. Conheça 
a OIT. Disponível em: <http://www.oit.org.br/>. Acesso em: 10 
nov. 2013.

32  MIRANDA, Jorge (Coord.). Estudos sobre a constitui-
ção. Lisboa: Petrony, 1978.

porque reflete o contexto de ruptura histórica e de transforma-
ção político-social que levou à elaboração do documento como 
um todo. No caso da Declaração de 1948 ficam evidentes os an-
tecedentes históricos inerentes às Guerras Mundiais. 

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,

O princípio da dignidade da pessoa humana, pelo qual todos 
os seres humanos são dotados da mesma dignidade e para que 
ela seja preservada é preciso que os direitos inerentes à pessoa 
humana sejam garantidos, já aparece no preâmbulo constitucio-
nal, sendo guia de todo documento. 

Denota-se, ainda, a característica da inalienabilidade dos 
direitos humanos, pela qual os direitos humanos não possuem 
conteúdo econômico patrimonial, logo, são intransferíveis, ine-
gociáveis e indisponíveis, estando fora do comércio, o que evi-
dencia uma limitação do princípio da autonomia privada.

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consci-
ência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os 
homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberda-
de de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado 
como a mais alta aspiração do homem comum,

A humanidade nunca irá esquecer das imagens vistas quan-
do da abertura dos campos de concentração nazistas, nos quais 
os cadáveres esqueléticos do que não eram considerados seres 
humanos perante aquele regime político se amontoavam. Aque-
las pessoas não eram consideradas iguais às demais por possu-
írem alguma característica, crença ou aparência que o Estado 
não apoiava. Daí a importância de se atentar para os anteceden-
tes históricos e compreender a igualdade de todos os homens, 
independentemente de qualquer fator.

Considerando essencial que os direitos humanos sejam 
protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja 
compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a 
opressão,

Por todo o mundo se espalharam, notadamente durante a 
Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários altamente opres-
sivos, não só por parte das Potências do Eixo (Alemanha, Itália, 
Japão), mas também no lado dos Aliados (Rússia e o regime de 
Stálin).

Considerando essencial promover o desenvolvimento de 
relações amistosas entre as nações,

Depois de duas grandes guerras a humanidade conseguiu 
perceber o quanto era prejudicial não manter relações amisto-
sas entre as nações, de forma que o ideal de paz ganhou uma 
nova força.

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirma-
ram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de di-
reitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 
progresso social e melhores condições de vida em uma liberda-
de mais ampla,

Considerando que os Estados-Membros se compromete-
ram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o res-
peito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais 
e a observância desses direitos e liberdades,
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Considerando que uma compreensão comum desses direi-
tos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumpri-
mento desse compromisso,

Todos os países que fazem parte da Organização das Nações 
Unidas, tanto os 51 membros fundadores quanto os que ingres-
saram posteriormente (basicamente, todos demais países do 
mundo), totalizando 193, assumiram o compromisso de cumprir 
a Carta da ONU, documento que a fundou e que traz os princí-
pios condutores da ação da organização.

A Assembleia Geral proclama
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos 

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 esfor-
ce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progres-
sivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto 
entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os 
povos dos territórios sob sua jurisdição.

A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo das Na-
ções Unidas, no qual há representatividade de todos os mem-
bros e por onde passam inúmeros tratados internacionais. 

Artigo I
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e di-

reitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em rela-
ção umas às outras com espírito de fraternidade.

O primeiro artigo da Declaração é altamente representati-
vo, trazendo diversos conceitos chaves de todo o documento: 

a) Princípios da universalidade, presente na palavra todos, 
que se repete no documento inteiro, pelo qual os direitos hu-
manos pertencem a todos e por isso se encontram ligados a um 
sistema global (ONU), o que impede o retrocesso.

Na primeira parte do artigo estatui-se que não basta a igual-
dade formal perante a lei, mas é preciso realizar esta igualdade 
de forma a ser possível que todo homem atinja um grau satisfa-
tório de dignidade. Neste sentido, as discriminações legais asse-
guram a verdadeira igualdade, por exemplo, com as ações afir-
mativas, a proteção especial ao trabalho da mulher e do menor, 
as garantias aos portadores de deficiência, entre outras medidas 
que atribuam a pessoas com diferentes condições, iguais possi-
bilidades, protegendo e respeitando suas diferenças.33 

b) Princípio da dignidade da pessoa humana: a dignidade 
é um atributo da pessoa humana, segundo o qual ela merece 
todo o respeito por parte dos Estados e dos demais indivíduos, 
independentemente de qualquer fator como aparência, religião, 
sexualidade, condição financeira. Todo ser humano é digno e, 
por isso, possui direitos que visam garantir tal dignidade.

c) Dimensões de direitos humanos: tradicionalmente, os 
direitos humanos dividem-se em três dimensões, cada qual re-
presentativa de um momento histórico no qual se evidenciou a 
necessidade de garantir direitos de certa categoria. A primeira 
dimensão, presente na expressão livres, refere-se aos direitos 
civis e políticos, os quais garantem a liberdade do homem no 

33  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

sentido de não ingerência estatal e de participação nas decisões 
políticas, evidenciados historicamente com as Revoluções Ame-
ricana e Francesa. A segunda dimensão, presente na expressão 
iguais, refere-se aos direitos econômicos, sociais e culturais, os 
quais garantem a igualdade material entre os cidadãos exigin-
do prestações positivas estatais nesta direção, por exemplo, 
assegurando direitos trabalhistas e de saúde, possuindo como 
antecedente histórico a Revolução Industrial. A terceira dimen-
são, presente na expressão fraternidade, refere-se ao necessá-
rio olhar sobre o mundo como um lugar de todos, no qual cada 
qual deve reconhecer no outro seu semelhante, digno de direi-
tos, olhar este que também se lança para as gerações futuras, 
por exemplo, com a preservação do meio ambiente e a garantia 
da paz social, sendo o marco histórico justamente as Guerras 
Mundiais.34 Assim, desde logo a Declaração estabelece seus pa-
râmetros fundamentais, com esteio na Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão de 1789 e na Constituição Francesa de 
1791, quais sejam igualdade, liberdade e fraternidade. Embora 
os direitos de 1ª, 2ª e 3ª dimensão, que se baseiam nesta tríade, 
tenham surgido de forma paulatina, devem ser considerados em 
conjunto proporcionando a plena realização do homem35. 

Na primeira parte do artigo estatui-se que não basta a igual-
dade formal perante a lei, mas é preciso realizar esta igualdade 
de forma a ser possível que todo homem atinja um grau satisfa-
tório de dignidade. 

Neste sentido, as discriminações legais asseguram a verda-
deira igualdade, por exemplo, com as ações afirmativas, a prote-
ção especial ao trabalho da mulher e do menor, as garantias aos 
portadores de deficiência, entre outras medidas que atribuam a 
pessoas com diferentes condições, iguais possibilidades, prote-
gendo e respeitando suas diferenças. 

Artigo II
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, 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.

Reforça-se o princípio da igualdade, bem como o da digni-
dade da pessoa humana, de forma que todos seres humanos 
são iguais independentemente de qualquer condição, possuin-
do os mesmos direitos visando a preservação de sua dignidade.

O dispositivo traz um aspecto da igualdade que impede a 
distinção entre pessoas pela condição do país ou território a que 
pertença, o que é importante sob o aspecto de proteção dos 
refugiados, prisioneiros de guerra, pessoas perseguidas politica-
mente, nacionais de Estados que não cumpram os preceitos das 
Nações Unidas. Não obstante, a discriminação não é proibida 
apenas quanto a indivíduos, mas também quanto a grupos hu-
manos, sejam formados por classe social, etnia ou opinião em 
comum36. 

34  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Celso 
Lafer. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

35  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

36  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.
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“A Declaração reconhece a capacidade de gozo indistinto 
dos direitos e liberdades assegurados a todos os homens, e não 
apenas a alguns setores ou atores sociais. Garantir a capacidade 
de gozo, no entanto, não é suficiente para que este realmente 
se efetive. É fundamental aos ordenamentos jurídicos próprios 
dos Estados viabilizar os meios idôneos a proporcionar tal gozo, 
a fim de que se perfectibilize, faticamente, esta garantia. Isto 
se dá não somente com a igualdade material diante da lei, mas 
também, e principalmente, através do reconhecimento e respei-
to das desigualdades naturais entre os homens, as quais devem 
ser resguardadas pela ordem jurídica, pois é somente assim que 
será possível propiciar a aludida capacidade de gozo a todos”37. 

Artigo III
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal.
Segundo Lenza38, “abrange tanto o direito de não ser mor-

to, privado da vida, portanto, direito de continuar vivo, como 
também o direito de ter uma vida digna”. Na primeira esfera, 
enquadram-se questões como pena de morte, aborto, pesqui-
sas com células-tronco, eutanásia, entre outras polêmicas. Na 
segunda esfera, notam-se desdobramentos como a proibição 
de tratamentos indignos, a exemplo da tortura, dos trabalhos 
forçados, etc. 

A vida humana é o centro gravitacional no qual orbitam to-
dos os direitos da pessoa humana, possuindo reflexos jurídicos, 
políticos, econômicos, morais e religiosos. Daí existir uma difi-
culdade em conceituar o vocábulo vida. Logo, tudo aquilo que 
uma pessoa possui deixa de ter valor ou sentido se ela perde a 
vida. Sendo assim, a vida é o bem principal de qualquer pessoa, 
é o primeiro valor moral de todos os seres humanos. Trata-se 
de um direito que pode ser visto em 4 aspectos, quais sejam: 
a) direito de nascer; b) direito de permanecer vivo; c) direito de 
ter uma vida digna quanto à subsistência e; d) direito de não ser 
privado da vida através da pena de morte39. 

Por sua vez, o direito à liberdade é posto como consectário 
do direito à vida, pois ela depende da liberdade para o desen-
volvimento intelectual e moral. Assim, “[...] liberdade é assim a 
faculdade de escolher o próprio caminho, sendo um valor ine-
rente à dignidade do ser, uma vez que decorre da inteligência e 
da volição, duas características da pessoa humana”40. 

O direito à segurança pessoal é o direito de viver sem medo, 
protegido pela solidariedade e liberto de agressões, logo, é uma 
maneira de garantir o direito à vida41. 

Artigo IV
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escra-

vidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas 
formas.

37  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

38  LENZA, Pedro. Curso de direito constitucional esque-
matizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

39  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

40  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

41  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

“O trabalho escravo não se confunde com o trabalho ser-
vil. A escravidão é a propriedade plena de um homem sobre o 
outro. Consiste na utilização, em proveito próprio, do trabalho 
alheio. Os escravos eram considerados seres humanos sem per-
sonalidade, mérito ou valor. A servidão, por seu turno, é uma 
alienação relativa da liberdade de trabalho através de um pacto 
de prestação de serviços ou de uma ligação absoluta do traba-
lhador à terra, já que a servidão era uma instituição típica das 
sociedades feudais. A servidão, representava a espinha dorsal 
do feudalismo. O servo pagava ao senhor feudal uma taxa altís-
sima pela utilização do solo, que superava a metade da colhei-
ta”42. 

A abolição da escravidão foi uma luta histórica em todo o 
globo. Seria totalmente incoerente quanto aos princípios da li-
berdade, da igualdade e da dignidade se admitir que um ser hu-
mano pudesse ser submetido ao outro, ser tratado como coisa. 
O ser humano não possui valor financeiro e nem serve ao domí-
nio de outro, razão pela qual a escravidão não pode ser aceita.

Artigo V
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante.
Tortura é a imposição de dor física ou psicológica por cruel-

dade, intimidação, punição, para obtenção de uma confissão, 
informação ou simplesmente por prazer da pessoa que tortura. 
A tortura é uma espécie de tratamento ou castigo cruel, desu-
mano ou degradante. A Convenção das Nações Unidas contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes (Resolução n° 39/46 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas) foi estabelecida em 10 de dezembro de 1984 e 
ratificada pelo Brasil em 28 de setembro de 1989. Em destaque, 
o artigo 1 da referida Convenção:

Artigo 1º, Convenção da ONU contra Tortura e Outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis

1. Para os fins da presente Convenção, o termo “tortura” 
designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, 
físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa 
a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou 
confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa 
tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar 
ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer moti-
vo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais 
dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público 
ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não 
se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam 
consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam 
inerentes a tais sanções ou delas decorram.

2. O presente Artigo não será interpretado de maneira a res-
tringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacio-
nal que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais 
amplo.

Artigo VI
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reco-

nhecida como pessoa perante a lei.

42  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.
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“Afinal, se o Direito existe em função da pessoa humana, 
será ela sempre sujeito de direitos e de obrigações. Negar-lhe 
a personalidade, a aptidão para exercer direitos e contrair obri-
gações, equivale a não reconhecer sua própria existência. [...] 
O reconhecimento da personalidade jurídica é imprescindível à 
plena realização da pessoa humana. Trata-se de garantir a cada 
um, em todos os lugares, a possibilidade de desenvolvimento 
livre e isonômico”43.

O sistema de proteção de direitos humanos estabelecido 
no âmbito da Organização das Nações Unidas é global, razão 
pela qual não cabe o seu desrespeito em qualquer localidade 
do mundo. Por isso, um estrangeiro que visite outro país não 
pode ter seus direitos humanos violados, independentemente 
da Constituição daquele país nada prever a respeito dos direitos 
dos estrangeiros. A pessoa humana não perde tal caráter apenas 
por sair do território de seu país. Em outras palavras, denota-se 
uma das facetas do princípio da universalidade.

Artigo VII
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 

distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual prote-
ção contra qualquer discriminação que viole a presente Declara-
ção e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Um dos desdobramentos do princípio da igualdade refere-
-se à igualdade perante à lei. Toda lei é dotada de caráter gené-
rico e abstrato que evidencia não aplicar-se a uma pessoa deter-
minada, mas sim a todas as pessoas que venham a se encontrar 
na situação por ela descrita. Não significa que a legislação não 
possa estabelecer, em abstrato, regras especiais para um grupo 
de pessoas desfavorecido socialmente, direcionando ações afir-
mativas, por exemplo, aos deficientes, às mulheres, aos pobres 
- no entanto, todas estas ações devem respeitar a proporcionali-
dade e a razoabilidade (princípio da igualdade material). 

Artigo VIII
Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais 

competentes remédio efetivo para os atos que violemos direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou 
pela lei.

Não basta afirmar direitos, é preciso conferir meios para 
garanti-los. Ciente disto, a Declaração traz aos Estados partes o 
dever de estabelecer em suas legislações internas instrumentos 
para proteção dos direitos humanos. Geralmente, nos textos 
constitucionais são estabelecidos os direitos fundamentais e os 
instrumentos para protegê-los, por exemplo, o habeas corpus 
serve à proteção do direito à liberdade de locomoção. 

Artigo IX
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Prisão e detenção são formas de impedir que a pessoa saia 

de um estabelecimento sob tutela estatal, privando-a de sua li-
berdade de locomoção. Exílio é a expulsão ou mudança forçada 
de uma pessoa do país, sendo assim também uma forma de pri-
var a pessoa de sua liberdade de locomoção em um determina-
do território. Nenhuma destas práticas é permitida de forma ar-
bitrária, ou seja, sem o respeito aos requisitos previstos em lei. 

43  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

Não significa que em alguns casos não seja aceita a privação 
de liberdade, notadamente quando o indivíduo tiver praticado 
um ato que comprometa a segurança ou outro direito funda-
mental de outra pessoa.

Artigo X
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audi-

ência justa e pública por parte de um tribunal independente e 
imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do funda-
mento de qualquer acusação criminal contra ele.

“De acordo com a ordem que promana do preceito acima 
reproduzido, as pessoas têm a faculdade de exigir um pronun-
ciamento do Poder Judiciário, acerca de seus direitos e deve-
res postos em litígio ou do fundamento de acusação criminal, 
realizado sob o amparo dos princípios da isonomia, do devido 
processo legal, da publicidade dos atos processuais, da ampla 
defesa e do contraditório e da imparcialidade do juiz”44.

Em outras palavras não é possível juízo ou tribunal de exce-
ção, ou seja, um juízo especialmente delegado para o julgamen-
to do caso daquela pessoa. O juízo deve ser escolhido imparcial-
mente, de acordo com as regras de organização judiciária que 
valem para todos. Não obstante, o juízo deve ser independente, 
isto é, poder julgar independentemente de pressões externas 
para que o julgamento se dê num ou noutro sentido. O juízo 
também deve ser imparcial, não possuindo amizade ou inimi-
zade em graus relevantes para com o acusado. Afinal, o direito 
à liberdade é consagrado e para que alguém possa ser privado 
dela por uma condenação criminal é preciso que esta se dê den-
tro dos trâmites legais, sem violar direitos humanos do acusado.

Artigo XI
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito 

de ser presumida 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.

O princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade 
liga-se ao direito à liberdade. Antes que ocorra a condenação 
criminal transitada em julgado, isto é, processada até o último 
recurso interposto pelo acusado, este deve ser tido como ino-
cente. Durante o processo penal, o acusado terá direito ao con-
traditório e à ampla defesa, bem como aos meios e recursos ine-
rentes a estas garantias, e caso seja condenado ao final poderá 
ser considerado culpado. A razão é que o estado de inocência é 
inerente ao ser humano até que ele viole direito alheio, caso em 
que merecerá sanção.

“Através desse princípio verifica-se a necessidade de o Esta-
do comprovar a culpabilidade do indivíduo presumido inocente. 
Está diretamente relacionado à questão da prova no proces-
so penal que deve ser validamente produzida para ao final do 
processo conduzir a culpabilidade do indivíduo admitindo-se a 
aplicação das penas previamente cominadas. Entretanto, a pre-
sunção de inocência não afasta a possibilidade de medidas cau-
telares como as prisões provisórias, busca e apreensão, quebra 
de sigilo como medidas de caráter excepcional cujos requisitos 
autorizadores devem estar previstos em lei”45.

44  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

45  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
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2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omis-
são que, no momento, não constituíam delito perante o direito 
nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais 
forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável 
ao ato delituoso.

Evidencia-se o princípio da irretroatividade da lei penal in 
pejus (para piorar a situação do acusado) pelo qual uma lei pe-
nal elaborada posteriormente não pode se aplicar a atos prati-
cados no passado - nem para um ato que não era considerado 
crime passar a ser, nem para que a pena de um ato que era con-
siderado crime seja aumentada. Evidencia não só o respeito à li-
berdade, mas também - e principalmente - à segurança jurídica.

Artigo XII
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, 

na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ata-
ques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à prote-
ção da lei contra tais interferências ou ataques.

A proteção aos direitos à privacidade e à personalidade se 
enquadra na primeira dimensão de direitos fundamentais no 
que tange à proteção à liberdade. Enfim, o exercício da liberda-
de lega-se também às limitações a este exercício: de que adianta 
ser plenamente livre se a liberdade de um interfere na liberdade 
- e nos direitos inerentes a esta liberdade - do outro.

“O direito à intimidade representa relevante manifestação 
dos direitos da personalidade e qualifica-se como expressiva 
prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer, em 
favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável desti-
nado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na 
esfera de sua vida privada”46.

Reforçando a conexão entre a privacidade e a intimidade, 
ao abordar a proteção da vida privada - que, em resumo, é a 
privacidade da vida pessoal no âmbito do domicílio e de círculos 
de amigos -, Silva47 entende que “o segredo da vida privada é 
condição de expansão da personalidade”, mas não caracteriza 
os direitos de personalidade em si. “O direito à honra distancia-
-se levemente dos dois anteriores, podendo referir-se ao juízo 
positivo que a pessoa tem de si (honra subjetiva) e ao juízo po-
sitivo que dela fazem os outros (honra objetiva), conferindo-lhe 
respeitabilidade no meio social. O direito à imagem também 
possui duas conotações, podendo ser entendido em sentido ob-
jetivo, com relação à reprodução gráfica da pessoa, por meio 
de fotografias, filmagens, desenhos, ou em sentido subjetivo, 
significando o conjunto de qualidades cultivadas pela pessoa e 
reconhecidas como suas pelo grupo social”48.

O artigo também abrange a proteção ao domicílio, local no 
qual a pessoa deseja manter sua privacidade e pode desenvol-
ver sua personalidade; e à correspondência, enviada ao seu lar 
unicamente para sua leitura e não de terceiros, preservando-se 
sua privacidade. 

Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.
46  MOTTA, Sylvio; BARCHET, Gustavo. Curso de direito 

constitucional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
47  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 

positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
48  MOTTA, Sylvio; BARCHET, Gustavo. Curso de direito 

constitucional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

Artigo XIII
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e resi-

dência dentro das fronteiras de cada Estado.
Não há limitações ao direito de locomoção dentro do pró-

prio Estado, nem ao direito de residir. Vale lembrar que a legis-
lação interna pode estabelecer casos em que tal direito seja 
relativizado, por exemplo, obrigando um funcionário público a 
residir no município em que está sediado ou impedindo o in-
gresso numa área de interesse estatal.

São exceções à liberdade de locomoção: decisão judicial 
que imponha pena privativa de liberdade ou limitação da liber-
dade, normas administrativas de controle de vias e veículos, li-
mitações para estrangeiros em certas regiões ou áreas de segu-
rança nacional e qualquer situação em que o direito à liberdade 
deva ceder aos interesses públicos49.

2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclu-
sive o próprio, e a este regressar.

A nacionalidade é um direito humano, assim como a liber-
dade de locomoção. Destaca-se que o artigo não menciona o 
direito de entrar em qualquer país, mas sim o de deixá-lo.

Artigo XIV
1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de pro-

curar e de gozar asilo em outros países.
2. Este direito não pode ser invocado em caso de persegui-

ção legitimamente motivada por crimes de direito comum ou 
por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Uni-
das.

O direito de asilo serve para proteger uma pessoa persegui-
da por suas opiniões políticas, situação racial, convicções religio-
sas ou outro motivo político em seu país de origem, permitindo 
que ela requeira perante a autoridade de outro Estado proteção. 
Claro, não se protege aquele que praticou um crime comum em 
seu país e fugiu para outro, caso em que deverá ser extraditado 
para responder pelo crime praticado.

O direito dos refugiados é o que envolve a garantia de asilo 
fora do território do qual é nacional por algum dos motivos es-
pecificados em normas de direitos humanos, notadamente, per-
seguição por razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a 
um grupo social determinado ou convicções políticas. Diversos 
documentos internacionais disciplinam a matéria, a exemplo da 
Declaração Universal de 1948, Convenção de 1951 relativa ao 
Estatuto dos Refugiados, Quarta Convenção de Genebra Relativa 
à Proteção das Pessoas Civis em Tempo de Guerra de 1949, Con-
venção relativa ao Estatuto dos Apátridas de 1954, Convenção 
sobre a Redução da Apatridia de 1961 e Declaração das Nações 
Unidas sobre a Concessão de Asilo Territorial de 1967. Não obs-
tante, a constituição brasileira adota a concessão de asilo políti-
co como um de seus princípios nas relações internacionais (art. 
4º, X, CF).

“A prática de conceder asilo em terras estrangeiras a pesso-
as que estão fugindo de perseguição é uma das características 
mais antigas da civilização. Referências a essa prática foram en-
contradas em textos escritos há 3.500 anos, durante o floresci-
mento dos antigos grandes impérios do Oriente Médio, como o 
Hitita, Babilônico, Assírio e Egípcio antigo.

49  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.
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Mais de três milênios depois, a proteção de refugiados foi 
estabelecida como missão principal da agência de refugiados da 
ONU, que foi constituída para assistir, entre outros, os refugia-
dos que esperavam para retornar aos seus países de origem no 
final da II Guerra Mundial.

A Convenção de Refugiados de 1951, que estabeleceu o AC-
NUR, determina que um refugiado é alguém que ‘temendo ser 
perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua na-
cionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não 
quer valer-se da proteção desse país’.

Desde então, o ACNUR tem oferecido proteção e assistência 
para dezenas de milhões de refugiados, encontrando soluções 
duradouras para muitos deles. Os padrões da migração se torna-
ram cada vez mais complexos nos tempos modernos, envolven-
do não apenas refugiados, mas também milhões de migrantes 
econômicos. Mas refugiados e migrantes, mesmo que viajem da 
mesma forma com frequência, são fundamentalmente distintos, 
e por esta razão são tratados de maneira muito diferente peran-
te o direito internacional moderno.

Migrantes, especialmente migrantes econômicos, decidem 
deslocar-se para melhorar as perspectivas para si mesmos e 
para suas famílias. Já os refugiados necessitam deslocar-se para 
salvar suas vidas ou preservar sua liberdade. Eles não possuem 
proteção de seu próprio Estado e de fato muitas vezes é seu 
próprio governo que ameaça persegui-los. Se outros países não 
os aceitarem em seus territórios, e não os auxiliarem uma vez 
acolhidos, poderão estar condenando estas pessoas à morte ou 
à uma vida insuportável nas sombras, sem sustento e sem di-
reitos”50.

As Nações Unidas51 descrevem sua participação no histórico 
do direito dos refugiados no mundo:

“Desde a sua criação, a Organização das Nações Unidas tem 
dedicado os seus esforços à proteção dos refugiados no mundo. 
Em 1951, data em que foi criado o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), havia um milhão de refu-
giados sob a sua responsabilidade. Hoje este número aumentou 
para 17,5 milhões, para além dos 2,5 milhões assistidos pelo Or-
ganismo das Nações Unidas das Obras Públicas e Socorro aos 
Refugiados da Palestina, no Próximo Oriente (ANUATP), e ainda 
mais de 25 milhões de pessoas deslocadas internamente. Em 
1951, a maioria dos refugiados eram Europeus. Hoje, a maior 
parte é proveniente da África e da Ásia. Atualmente, os movi-
mentos de refugiados assumem cada vez mais a forma de êxo-
dos maciços, diferentemente das fugas individuais do passado. 
Hoje, oitenta por cento dos refugiados são mulheres e crianças. 
Também as causas dos êxodos se multiplicaram, incluindo agora 
as catástrofes naturais ou ecológicas e a extrema pobreza. Daí 
que muitos dos atuais refugiados não se enquadrem na defini-
ção da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Esta Con-
venção refere-se a vítimas de perseguição por razões de raça, 
religião, nacionalidade, pertença a um grupo social determinado 
ou convicções políticas. [...] 

50  http://www.acnur.org/t3/portugues/a-quem-ajuda-
mos/refugiados/

51  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Direitos 
Humanos e Refugiados. Ficha normativa nº 20. Disponível em: 
<http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Ficha_Informativa_20.
pdf >. Acesso em: 13 jun. 2013.

Existe uma relação evidente entre o problema dos refugia-
dos e a questão dos direitos humanos. As violações dos direitos 
humanos constituem não só uma das principais causas dos êxo-
dos maciços, mas afastam também a opção do repatriamento 
voluntário enquanto se verificarem. As violações dos direitos 
das minorias e os conflitos étnicos encontram-se cada vez mais 
na origem quer dos êxodos maciços, quer das deslocações in-
ternas. [...]

Na sua segunda sessão, no final de 1946, a Assembleia Ge-
ral criou a Organização Internacional para os Refugiados (OIR), 
que assumiu as funções da Agência das Nações Unidas para a 
Assistência e a Reabilitação (ANUAR). Foi investida no mandato 
temporário de registrar, proteger, instalar e repatriar refugiados. 
[...] Cedo se tornou evidente que a responsabilidade pelos refu-
giados merecia um maior esforço da comunidade internacional, 
a desenvolver sob os auspícios da própria Organização das Na-
ções Unidas. Assim, muito antes de terminar o mandato da OIR, 
iniciaram-se as discussões sobre a criação de uma organização 
que lhe pudesse suceder.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR) Na sua Resolução 319 A (IV) de 3 de Dezembro 
de 1949, a Assembleia Geral decidiu criar o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados. O Alto Comissariado foi 
instituído em 1 de Janeiro de 1951, como órgão subsidiário da 
Assembleia Geral, com um mandato inicial de três anos. Desde 
então, o mandato do ACNUR tem sido renovado por períodos 
sucessivos de cinco anos [...]”.

Artigo XV
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionali-

dade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um in-

divíduo a determinado Estado, fazendo com que ele passe a in-
tegrar o povo daquele Estado, desfrutando assim de direitos e 
obrigações. Não é aceita a figura do apátrida ou heimatlos, o 
indivíduo que não possui nenhuma nacionalidade.

É possível mudar de nacionalidade nas situações previstas 
em lei, naturalizando-se como nacional de outro Estado que não 
aquele do qual originalmente era nacional. Geralmente, a per-
manência no território do pais por um longo período de tempo 
dá direito à naturalização, abrindo mão da nacionalidade ante-
rior para incorporar a nova.

Artigo XVI
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer res-

trição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de con-
trair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos 
em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes.

O casamento, como todas as instituições sociais, varia com 
o tempo e os povos, que evoluem e adquirem novas culturas. Há 
quem o defina como um ato, outros como um contato. Basica-
mente, casamento é a união, devidamente formalizada confor-
me a lei, com a finalidade de construir família. 
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A principal finalidade do casamento é estabelecer a comu-
nhão plena de vida, impulsionada pelo amor e afeição existente 
entre o casal e baseada na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges e na mútua assistência.52 Não é aceitável o casamento 
que se estabeleça à força para algum dos nubentes, sendo exigi-
do o livre e pleno consentimento de ambos. Não obstante, é co-
erente que a lei traga limitações como a idade, pois o casamento 
é uma instituição séria, base da família, e somente a maturidade 
pode permitir compreender tal importância.

Artigo XVII
1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em socie-

dade com outros.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua proprieda-

de.
“Toda pessoa [...] tem direito à propriedade, podendo o or-

denamento jurídico estabelecer suas modalidades de aquisição, 
perda, uso e limites. O direito de propriedade, constitucional-
mente assegurado, garante que dela ninguém poderá ser priva-
do arbitrariamente [...]”53. O direito à propriedade se insere na 
primeira dimensão de direitos humanos, garantindo que cada 
qual tenha bens materiais justamente adquiridos, respeitada a 
função social. 

Artigo XVIII
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, cons-

ciência 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.

Silva54 aponta que a liberdade de pensamento, que também 
pode ser chamada de liberdade de opinião, é considerada pela 
doutrina como a liberdade primária, eis que é ponto de partida 
de todas as outras, e deve ser entendida como a liberdade da 
pessoa adotar determinada atitude intelectual ou não, de tomar 
a opinião pública que crê verdadeira. Tal opinião pública se refe-
re a diversos aspectos, entre eles religião e crença. A liberdade 
de religião atrela-se à liberdade de consciência e à liberdade de 
pensamento, mas o inverso não ocorre, porque é possível existir 
liberdade de pensamento e consciência desvinculada de cunho 
religioso. Aliás, a liberdade de consciência também concretiza 
a liberdade de ter ou não ter religião, ter ou não ter opinião 
político-partidária ou qualquer outra manifestação positiva ou 
negativa da consciência55.

No que tange à exteriorização da liberdade de religião, ou 
seja, à liberdade de expressão religiosa, não é devida nenhuma 
perseguição, assim como é garantido o direito de praticá-la em 
grupo ou individualmente. 

52  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 6.

53  MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamen-
tais: teoria geral, comentários aos artigos 1º a 5º da Constituição 
da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Atlas, 1997.

54  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

55  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

Artigo XIX
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opini-
ões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Silva56 entende que a liberdade de expressão pode ser vista 
sob diversos enfoques, como o da liberdade de comunicação, 
ou liberdade de informação, que consiste em um conjunto de 
direitos, formas, processos e veículos que viabilizam a coorde-
nação livre da criação, expressão e difusão da informação e do 
pensamento. Contudo, o a manifestação do pensamento não 
pode ocorrer de forma ilimitada, devendo se pautar na verdade 
e no respeito dos direitos à honra, à intimidade e à imagem dos 
demais membros da sociedade.

Artigo XX
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e asso-

ciação pacíficas.
O direito de reunião pode ser exercido independentemente 

de autorização estatal, mas deve se dar de maneira pacífica, por 
exemplo, sem utilização de armas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma asso-
ciação.

Por sua vez, “a liberdade de associação para fins lícitos, ve-
dada a de caráter paramilitar, é plena. Portanto, ninguém pode-
rá ser compelido a associar-se e, uma vez associado, será livre, 
também, para decidir se permanece associado ou não”57.

Artigo XXI
1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de 

seu país, diretamente ou por intermédio de representantes li-
vremente escolhidos.

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço públi-
co do seu país.

3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; 
esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, 
por sufrágio universal, por voto secreto ou processoequivalente 
que assegure a liberdade de voto.

“Na sociedade moderna, nascida de transformações que 
culminaram na Revolução Francesa, o indivíduo é visto como 
homem (pessoa privada) e como cidadão (pessoa pública). O 
termo cidadão designava originalmente o habitante da cidade. 
Com a consolidação da sociedade burguesa, passa a indicar a 
ação política e a participação do sujeito na vida da sociedade”58.

Democracia (do grego, demo+kratos) é um regime de go-
verno em que o poder de tomar decisões políticas está com os 
cidadãos, de forma direta (quando um cidadão se reúne com 
os demais e, juntos, eles tomam a decisão política) ou indireta 
(quando ao cidadão é dado o poder de eleger um representan-
te). Uma democracia pode existir num sistema presidencialista 
ou parlamentarista, republicano ou monárquico - somente im-

56  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

57  LENZA, Pedro. Curso de direito constitucional esque-
matizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

58  SCHLESENER, Anita Helena. Cidadania e política. In: 
CARDI, Cassiano; et. al. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2000.
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porta que seja dado aos cidadãos o poder de tomar decisões 
políticas (por si só ou por seu representante eleito), nos termos 
que este artigo da Declaração prevê. A principal classificação das 
democracias é a que distingue a direta da indireta - a) direta, 
também chamada de pura, na qual o cidadão expressa sua von-
tade por voto direto e individual em casa questão relevante; b) 
indireta, também chamada representativa, em que os cidadãos 
exercem individualmente o direito de voto para escolher repre-
sentante(s) e aquele(s) que for(em) mais escolhido(s) represen-
ta(m) todos os eleitores. 

Não obstante, se introduz a dimensão do Estado Social, de 
forma que ao cidadão é garantida a prestação de serviços públi-
cos. Isto se insere na segunda dimensão de direitos humanos, 
referentes aos direitos econômicos, sociais e culturais - sem os 
quais não se consolida a igualdade material.

Artigo XXII
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela coo-
peração internacional e de acordo com a organização e recursos 
de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais in-
dispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade.

Direitos econômicos, sociais e culturais compõem a segun-
da dimensão de direitos fundamentais. O Pacto internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 é o documento 
que especifica e descreve tais direitos. de uma maneira geral, 
são direitos que não dependem puramente do indivíduo para 
a implementação, exigindo prestações positivas estatais, geral-
mente externadas por políticas públicas (escolhas políticas a res-
peito de áreas que necessitam de investimento maior ou menos 
para proporcionar um bom índice de desenvolvimento social, 
diminuindo desigualdades). Entre outros direitos, envolvem o 
trabalho, a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o lazer, 
etc. Como são inúmeras as áreas que necessitam de investimen-
to estatal, naturalmente o atendimento a estes direitos se dá de 
maneira gradual. 

Artigo XXIII
1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à prote-
ção contra o desemprego.

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho.

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles in-
gressar para proteção de seus interesses.

O trabalho é um instrumento fundamental para assegurar 
a todos uma existência digna: de um lado por proporcionar a 
remuneração com a qual a pessoa adquirirá bens materiais para 
sua subsistência, de outro por gerar por si só o sentimento de 
importância para a sociedade por parte daquele que faz algo útil 
nela. No entanto, a geração de empregos não se dá automatica-
mente, cabendo aos Estados desenvolverem políticas econômi-
cas para diminuir os índices de desemprego o máximo possível.

A remuneração é a retribuição financeira pelo trabalho rea-
lizado. Nesta esfera também é necessário o respeito ao princípio 
da igualdade, por não ser justo que uma pessoa que desempe-
nhe as mesmas funções que a outra receba menos por um fator 
externo, característico dela, como sexo ou raça. No âmbito do 
serviço público é mais fácil controlar tal aspecto, mas são inúme-
ras as empresas privadas que pagam menor salário a mulheres 
e que não chegam a ser levadas à justiça por isso. Não obstan-
te, a remuneração deve ser suficiente para proporcionar uma 
existência digna, com o necessário para manter assegurados ao 
menos minimamente todos os direitos humanos previstos na 
Declaração.

Os sindicatos são bastante comuns na seara trabalhista e, 
como visto, a todos é garantida a liberdade de associação, não 
podendo ninguém ser impedido ou forçado a ingressar ou sair 
de um sindicato.

Artigo XXIV
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limi-

tação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remu-
neradas.

Por mais que o trabalho seja um direito humano, nem so-
mente dele é feita a vida de uma pessoa. Desta forma, assegu-
ra-se horários livres para que a pessoa desfrute de momentos 
de lazer e descanso, bem como impede-se a fixação de uma jor-
nada de trabalho muito exaustiva. São medidas que asseguram 
isto a previsão de descanso semanal remunerado, a limitação do 
horário de trabalho, a concessão de férias remuneradas anuais, 
entre outras.

Quanto aos artigos XXIII e XXIV, tem-se que é fornecido “[...] 
um conjunto mínimo de direitos dos trabalhadores. De forma 
geral, os dispositivos em comento versam sobre o direito ao 
trabalho, principal meio de sobrevivência dos indivíduos que 
‘vendem’ força de trabalho em troca de uma remuneração jus-
ta. Ademais, estabelecem a liberdade do cidadão de escolher o 
trabalho e, uma vez obtido o emprego, o direito de nele encon-
trar condições justas, tanto no tocante à remuneração, como no 
que diz respeito ao limite de horas trabalhadas e períodos de 
repouso (disposição constante do artigo XXIV da Declaração). 
Garantem ainda o direito dos trabalhadores de se unirem em 
associação, com o objetivo de defesa de seus interesses”59.

Artigo XXV
1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de as-

segurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimenta-
ção, 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 fora de seu controle. 

O ideal é que todas as pessoas possuam um padrão de vida 
suficiente para garantir sua dignidade em todas as esferas: ali-
mentação, vestuário, moradia, saúde, etc. Bem se sabe que é 
um objetivo constante do Estado Democrático de Direito pro-
porcionar que pessoas cheguem o mais próximo possível - e 
cada vez mais - desta circunstância.

59  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.



14

DIREITOS HUMANOS

Fala-se em segurança no sentido de segurança pública, de 
dever do Estado de preservar a ordem pública e a incolumidade 
das pessoas e do patrimônio público e privado60. Neste concei-
to enquadra-se a seguridade social, na qual o Estado, custeado 
pela coletividade e pelos cofres públicos, garante a manutenção 
financeira dos que por algum motivo não possuem condição de 
trabalhar. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e as-
sistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do 
matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

A proteção da maternidade tem sentido porque sem isto o 
mundo não continua. É preciso que as crianças sejam protegidas 
com atenção especial para que se tornem adultos capazes de 
proporcionar uma melhora no planeta.

Artigo XXVI
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-pro-
fissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 
esta baseada no mérito.

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvol-
vimento da personalidade humana e do fortalecimento do res-
peito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. 
A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadju-
vará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção 
da paz.

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos.

A Declaração Universal de 1948 divide a disponibilidade e a 
obrigatoriedade da educação em níveis. Aquela educação que é 
considerada essencial, qual seja, a elementar, deve ser gratuita 
e obrigatória. Já a educação fundamental, de grande importân-
cia, deve ser gratuita, mas não é obrigatória. Esta nomenclatura 
adotada pela Declaração equipara-se ao ensino fundamental e 
ao ensino médio no Brasil, sendo elementar o primeiro e funda-
mental o segundo. A educação técnico-profissional refere-se às 
escolas voltadas ao ensino de algum ofício, não complexo a pon-
to de exigir formação superior e, justamente por isso, possuem 
menor duração e menor custo; ao passo que a educação supe-
rior é a que se dá no âmbito das universidades, formando pro-
fissionais de maior especialidade numa área profissional, com 
amplo conhecimento, razão pela qual dura mais tempo e é mais 
onerosa. As duas últimas são de maior custo e não podem ser 
instituídas de tal forma que sejam garantidas vagas para todas 
as pessoas em sociedade, entretanto, exige-se um critério justo 
para a seleção dos ingressos, o qual seja baseado no mérito (os 
mais capacitados conseguirão as vagas de ensino técnico-profis-
sional e superior).

Ainda, a Declaração de 1948 deixa clara que a educação não 
envolve apenas o aprendizado do conteúdo programático das 
matérias comuns como matemática, português, história e geo-
grafia, mas também a compreensão de abordagens sobre assun-
tos que possam contribuir para a formação da personalidade da 
pessoa humana e conscientizá-la de seu papel social. 

60  LENZA, Pedro. Curso de direito constitucional esque-
matizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Não obstante, da parte final da Declaração extrai-se a cons-
ciência de que a educação não é apenas a formal, aprendida nos 
estabelecimentos de ensino, mas também a informal, transmiti-
da no ambiente familiar e nas demais áreas de contato da pes-
soa, como igreja, clubes e, notadamente, a residência. Por isso, 
os pais têm um papel direto na escolha dos meios de educação 
de seus filhos.

Artigo XXVII
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da 

vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do 
processo científico e de seus benefícios.

2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais 
e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literá-
ria ou artística da qual seja autor.

Os conflitos que se dão entre a liberdade e a propriedade in-
telectual se evidenciam, principalmente, sob o aspecto da liber-
dade de expressão, na esfera específica da liberdade de comuni-
cação ou informação, que, nos dizeres de Silva61, “compreende 
a liberdade de informar e a liberdade de ser informado”. Sob o 
enfoque do direito à liberdade e do direito de acesso à cultura, 
seria livre a divulgação de toda e qualquer informação e o aces-
so aos dados disponíveis, independentemente da fonte ou da 
autoria. De outro lado, há o direito de propriedade intelectual, 
o qual possui um caráter dualista: moral, que nunca prescreve 
porque o autor de uma obra nunca deixará de ser considerado 
como tal, e patrimonial, que prescreve, perdendo o autor o di-
reito de explorar benefícios econômicos de sua obra62. Cada vez 
mais esta dualidade entre direitos se encontra em conflito, uma 
vez que a evolução tecnológica trouxe meios para a cópia em 
massa de conteúdos protegidos pela propriedade intelectual.

Artigo XVIII
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional 

em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente De-
claração possam ser plenamente realizados.

Como já destacado, o sistema de proteção dos direitos hu-
manos tem caráter global e cada Estado que assumiu compro-
misso perante a ONU ao integrá-la deve garantir o respeito a 
estes direitos no âmbito de seu território. Com isso, a pessoa 
estará numa ordem social e internacional na qual seus direitos 
humanos sejam assegurados, preservando-se sua dignidade. Em 
outras palavras, “devidamente emparelhadas, portanto, a or-
dem social e a ordem internacional se manifestam, a seu modo, 
como as duas faces das instituições humanitárias, tanto estatais 
quanto particulares, orientando seus passos a serviço da comu-
nidade humana”63.

Artigo XXIX
1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em 

que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é 
possível.

61  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

62  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade 
de informação, privacidade e responsabilidade civil. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006.

63  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.
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2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa 
estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclu-
sivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de 
uma sociedade democrática.

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese al-
guma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios 
das Nações Unidas.

Explica Canotilho64 que “a ideia de deveres fundamentais 
é suscetível de ser entendida como o ‘outro lado’ dos direitos 
fundamentais. Como ao titular de um direito fundamental cor-
responde um dever por parte de um outro titular, poder-se-ia 
dizer que o particular está vinculado aos direitos fundamentais 
como destinatário de um dever fundamental. Neste sentido, um 
direito fundamental, enquanto protegido, pressuporia um dever 
correspondente”. Esta é a ideia que a Declaração de 1948 busca 
trazer: não será assegurada nenhuma liberdade que contrarie a 
lei ou os demais direitos de outras pessoas, isto é, os preceitos 
universais consagrados pelas Nações Unidas.

Artigo XXX
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser in-

terpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo 
ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar 
qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e 
liberdades aqui estabelecidos.

“A colidência entre os direitos afirmados na Declaração é 
natural. Busca-se com o presente artigo evitar que, no eventual 
choque entre duas normas garantistas, os sujeitos nela mencio-
nados se valham de uma interpretação tendente a infirmar qual-
quer das disposições da Declaração ao argumento de que estão 
respeitando um direito em detrimento de outro”65.

Nenhum direito humano é ilimitado: se o fossem, seria im-
possível garantir um sistema no qual todas as pessoas tivessem 
tais direitos plenamente respeitados, afinal, estes necessaria-
mente colidiriam com os direitos das outras pessoas, os quais 
teriam que ser violados. Este é um dos sentidos do princípio da 
relatividade dos direitos humanos - os direitos humanos não 
podem ser utilizados como um escudo para práticas ilícitas ou 
como argumento para afastamento ou diminuição da responsa-
bilidade por atos ilícitos, assim os direitos humanos não são ili-
mitados e encontram seus limites nos demais direitos igualmen-
te consagrados como humanos. Isto vale tanto para os indivídu-
os, numa atitude perante os demais, quanto para os Estados, ao 
externar o compromisso global assumido perante a ONU.

64  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucio-
nal e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998.

65  BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.

3. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
HUMANOS/1969 (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA) 

(ART. 1° AO 32)

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS
(Assinada na Conferência Especializada Interamericana 

sobre Direitos Humanos,
San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) 

PREÂMBULO

 Os Estados americanos signatários da presente Convenção,
Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, 

dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de 
liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos 
direitos essenciais do homem;

Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não 
derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas 
sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa hu-
mana, razão por que justificam uma proteção internacional, de 
natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que 
oferece o direito interno dos Estados americanos;

Considerando que esses princípios foram consagrados na 
Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e que foram reafirmados e 
desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de 
âmbito mundial como regional;

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano 
livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições 
que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômi-
cos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e po-
líticos; e

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana 
Extraordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a incorporação à 
própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre di-
reitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma 
convenção interamericana sobre direitos humanos determinas-
se a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados 
dessa matéria,

 Convieram no seguinte:

PARTE I
DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I
ENUMERAÇÃO DE DEVERES

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos
 1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a 

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir 
seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nasci-
mento ou qualquer outra condição social.
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 2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser hu-
mano.

Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno
 Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no 

artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislati-
vas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se 
a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com 
as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de 
outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais 
direitos e liberdades. 

CAPÍTULO II
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

Artigo 3. Direito ao reconhecimento da personalidade 
jurídica

 Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua perso-
nalidade jurídica.

Artigo 4. Direito à vida
 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. 

Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o mo-
mento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbi-
trariamente.

 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, 
esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cum-
primento de sentença final de tribunal competente e em confor-
midade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de 
haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplica-
ção a delitos aos quais não se aplique atualmente.

 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados 
que a hajam abolido.

 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por 
delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos 
políticos.

 5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no mo-
mento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou 
maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar 
anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser con-
cedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de 
morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a 
autoridade competente.

Artigo 5. Direito à integridade pessoal
 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integri-

dade física, psíquica e moral.
 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou 

tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada 
da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade 
inerente ao ser humano.

 3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente.
 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, 

salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a trata-
mento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem 
ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, 
com a maior rapidez possível, para seu tratamento.

 6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalida-
de essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

Artigo 6. Proibição da escravidão e da servidão
 1. Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, 

e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres 
são proibidos em todas as suas formas.

 2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho 
forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para 
certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de tra-
balhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no 
sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por 
juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar 
a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.

 3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para 
os efeitos deste artigo:

a. os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pes-
soa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal 
expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos 
ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das 
autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não 
devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou 
pessoas jurídicas de caráter privado;

b. o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção 
por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabe-
lecer em lugar daquele;

c. o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que 
ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e

d. o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívi-
cas normais.

Artigo 7. Direito à liberdade pessoal
 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pes-

soais.
 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo 

pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas consti-
tuições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com 
elas promulgadas.

 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarcera-
mento arbitrários.

 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das ra-
zões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou 
acusações formuladas contra ela.

 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada 
dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem 
prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser con-
dicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em 
juízo.

 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer 
a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem 
demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene 
sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados 
Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada 
de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz 
ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a lega-
lidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem 
abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou 
por outra pessoa.
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 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não 
limita os mandados de autoridade judiciária competente expe-
didos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Artigo 8. Garantias judiciais
 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anterior-
mente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formu-
lada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza.

 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se pre-
suma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua 
culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas:

a. direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tra-
dutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma 
do juízo ou tribunal;

b. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acu-
sação formulada;

c. concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados 
para a preparação de sua defesa;

d. direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de 
ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, 
livremente e em particular, com seu defensor;

e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor 
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a le-
gislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem 
nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f. direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no 
tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou 
peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;

g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem 
a declarar-se culpada;

 e
 h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal su-

perior.
 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação 

de nenhuma natureza.
 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado 

não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for ne-

cessário para preservar os interesses da justiça.
Artigo 9. Princípio da legalidade e da retroatividade
 Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, 

no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de 
acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena 
mais grave que a aplicável no momento da perpetração do deli-
to. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição 
de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.

Artigo 10. Direito a indenização
 Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, 

no caso de haver sido condenada em sentença passada em jul-
gado, por erro judiciário.

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade
 1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade.

 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou 
abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domi-
cílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua 
honra ou reputação.

 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais in-
gerências ou tais ofensas.

Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião
 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de 

religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua reli-
gião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, 
bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou 
suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público 
como em privado.

 2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que 
possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas 
crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.

 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias 
crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei 
e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a 
saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das de-
mais pessoas.

 4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que 
seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que 
esteja acorde com suas próprias convicções.

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e 

de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, 
receber e difundir informações e idéias 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.

 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não 
pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades 
ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser 
necessárias para assegurar:

 a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pes-
soas; ou

 b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou 
da saúde ou da moral  públicas.

 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou 
meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou par-
ticulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou 
de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, 
nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comuni-
cação e a circulação de idéias e opiniões.

 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura 
prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para 
proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do 
disposto no inciso 2.

 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, 
bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso 
que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime 
ou à violência.
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Artigo 14. Direito de retificação ou resposta
 1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofen-

sivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente 
regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem di-
reito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou 
resposta, nas condições que estabeleça a lei.

 2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão 
das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.

 3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda 
publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou 
televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja prote-
gida por imunidades nem goze de foro especial.

Artigo 15. Direito de reunião
 É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. 

O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições pre-
vistas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade demo-
crática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da 
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou 
os direitos e liberdades das demais pessoas.

Artigo 16. Liberdade de associação
 1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente 

com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhis-
tas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra nature-
za.

 2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restri-
ções previstas pela lei que sejam necessárias, numa sociedade 
democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança 
ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral pú-
blicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

 3. O disposto neste artigo não impede a imposição de res-
trições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de as-
sociação, aos membros das forças armadas e da polícia.

Artigo 17. Proteção da família
 1. A família é o elemento natural e fundamental da socieda-

de e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.
 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de con-

traírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a ida-
de e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na me-
dida em que não afetem estas o princípio da não-discriminação 
estabelecido nesta Convenção.

 3. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno 
consentimento dos contraentes.

 4. Os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas no 
sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equi-
valência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamen-
to, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo. Em 
caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a 
proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interes-
se e conveniência dos mesmos.

 5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nas-
cidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamen-
to.

Artigo 18. Direito ao nome
 Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de 

seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de as-
segurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for 
necessário.

Artigo 19. Direitos da criança
 Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 

condição de menor requer por parte da sua família, da socieda-
de e do Estado.

Artigo 20. Direito à nacionalidade
 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
 2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em 

cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra.
 3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacio-

nalidade nem do direito de mudá-la.

Artigo 21. Direito à propriedade privada
 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A 

lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.
 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo 

mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de uti-
lidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma es-
tabelecidos pela lei.

 3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração 
do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei.

Artigo 22. Direito de circulação e de residência
 1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um 

Estado tem direito de circular nele e de nele residir em confor-
midade com as disposições legais.

 2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer 
país, inclusive do próprio.

 3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser 
restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, 
numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou 
para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem pú-
blicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades 
das demais pessoas.

 4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode 
também ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por 
motivo de interesse público.

 5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do 
qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.

 6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um 
Estado Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em 
cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei.

 7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em 
território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos polí-
ticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo com 
a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais.

 8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou en-
tregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à 
vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa 
da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas 
opiniões políticas.

 9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.
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Artigo 23. Direitos políticos
 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 

oportunidades:
 a. de participar na direção dos assuntos públicos, direta-

mente ou por meio de representantes livremente eleitos;
 b. de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, 

realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que 
garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e

 c. de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às fun-
ções públicas de seu país.

 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunida-
des a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos 
de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capaci-
dade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em 
processo penal.

Artigo 24. Igualdade perante a lei
 Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, 

têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei.

Artigo 25. Proteção judicial
 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido 

ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribu-
nais competentes, que a proteja contra atos que violem seus 
direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei 
ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja 
cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas 
funções oficiais.

 2. Os Estados Partes comprometem-se:
 a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo 

sistema legal do
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpu-

ser tal recurso;
 b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
 c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades compe-

tentes, de toda decisão em que se tenha considerado proceden-
te o recurso. 

CAPÍTULO III
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

Artigo 26. Desenvolvimento progressivo
 Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, 

tanto no âmbito interno como mediante cooperação interna-
cional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decor-
rem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência 
e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Ame-
ricanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida 
dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 
apropriados. 

CAPÍTULO IV
SUSPENSÃO DE GARANTIAS, INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO

Artigo 27. Suspensão de garantias
 1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emer-

gência que ameace a independência ou segurança do Estado 
Parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo 
tempo estritamente limitados às exigências da situação, sus-

pendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, 
desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as de-
mais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não en-
cerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, 
sexo, idioma, religião ou origem social.

 2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos 
direitos determinados seguintes artigos: 3 (Direito ao reconhe-
cimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à vida); 5 (Direito 
à integridade pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 
(Princípio da legalidade e da retroatividade); 12 (Liberdade de 
consciência e de religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito 
ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 (Direito à nacionalidade) 
e 23 (Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para a 
proteção de tais direitos.

 3. Todo Estado Parte que fizer uso do direito de suspensão 
deverá informar imediatamente os outros Estados Partes na pre-
sente Convenção, por intermédio do Secretário-Geral da Orga-
nização dos Estados Americanos, das disposições cuja aplicação 
haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e da 
data em que haja dado por terminada tal suspensão.

Artigo 28. Cláusula federal
 1. Quando se tratar de um Estado Parte constituído como 

Estado federal, o governo nacional do aludido Estado Parte cum-
prirá todas as disposições da presente Convenção, relacionadas 
com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa 
e judicial.

 2. No tocante às disposições relativas às matérias que 
correspondem à competência das entidades componentes da 
federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as 
medidas pertinente, em conformidade com sua constituição e 
suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas 
entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumpri-
mento desta Convenção.

 3. Quando dois ou mais Estados Partes decidirem consti-
tuir entre eles uma federação ou outro tipo de associação, di-
ligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo 
contenha as disposições necessárias para que continuem sendo 
efetivas no novo Estado assim organizado as normas da presen-
te Convenção.

Artigo 29. Normas de interpretação
 Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpreta-

da no sentido de:
a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, 

suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconheci-
dos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela 
prevista;

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade 
que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer 
dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que 
seja parte um dos referidos Estados;

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser 
humano ou que decorrem da forma democrática representativa 
de governo; e

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declara-
ção Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos 
internacionais da mesma natureza.
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Artigo 30. Alcance das restrições
 As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, 

ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos, 
não podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem 
promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito 
para o qual houverem sido estabelecidas.

Artigo 31. Reconhecimento de outros direitos
 Poderão ser incluídos no regime de proteção desta Con-

venção outros direitos e liberdades que forem reconhecidos de 
acordo com os processos estabelecidos nos artigos 76 e 77. 

CAPÍTULO V
DEVERES DAS PESSOAS

Artigo 32. Correlação entre deveres e direitos
 1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comuni-

dade e a humanidade.
 2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos 

dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do 
bem comum, numa sociedade democrática.

4. PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMI-
COS, SOCIAIS E CULTURAIS (ART. 1° AO 15).

DECRETO No591, DE 6 DE JULHO DE 1992.

Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais. Promulgação 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e

Considerando que o Pacto Internacional sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais foi adotado pela XXI Sessão da As-
sembléia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do 
referido diploma internacional por meio do Decreto Legislativo 
n° 226, de 12 de dezembro de 1991;

Considerando que a Carta de Adesão ao Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi depositada em 
24 de janeiro de 1992;

Considerando que o pacto ora promulgado entrou em vigor, 
para o Brasil, em 24 de abril de 1992, na forma de seu art. 27, 
parágrafo 2°;

DECRETA:
Art. 1° O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, apenso por cópia ao presente decreto, será 
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Brasília, 06 de julho de 1992; 171º da Independência e 104° 
da República.

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA O PACTO INTERNA-
CIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS/
MRE

PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, 
SOCIAIS E CULTURAIS

PREÂMBULO
Os Estados Partes do presente Pacto,
Considerando que, em conformidade com os princípios 

proclamados na Carta das Nações Unidas, o relacionamento 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,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade 
inerente à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. O ideal do ser humano livre, 
liberto do temor e da miséria. Não pode ser realizado a menos 
que se criem condições que permitam a cada um gozar de seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus di-
reitos civis e políticos,

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Es-
tados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos 
direitos e das liberdades do homem,

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com 
seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem 
a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto,

Acordam o seguinte:
PARTE I

ARTIGO 1º
1. Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em vir-

tude desse direito, determinam livremente seu estatuto político 
e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social 
e cultural.

2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos po-
dem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos na-
turais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação 
econômica internacional, baseada no princípio do proveito mú-
tuo, e do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um povo 
ser privado de seus próprios meios de subsistência.

3. Os Estados Partes do Presente Pacto, inclusive aqueles 
que tenham a responsabilidade de administrar territórios não-
-autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exer-
cício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, em 
conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas.

PARTE II

ARTIGO 2º
1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a 

adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência 
e cooperação internacionais, principalmente nos planos econô-
mico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que 
visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apro-
priados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 
Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.

2. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 
garantir que os direitos nele enunciados e exercerão em discri-
minação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.
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3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em 
consideração os direitos humanos e a situação econômica nacio-
nal, poderão determinar em que garantirão os direitos econô-
micos reconhecidos no presente Pacto àqueles que não sejam 
seus nacionais.

ARTIGO 3º
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 

assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os 
direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no presente 
Pacto.

ARTIGO 4º
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, no 

exercício dos direitos assegurados em conformidade com pre-
sente Pacto pelo Estado, este poderá submeter tais direitos uni-
camente às limitações estabelecidas em lei, somente na medi-
da compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente 
com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma socieda-
de democrática.

ARTIGO 5º
1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser 

interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou 
indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades 
ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir 
os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou im-
por-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas.

2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos 
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em 
qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos ou 
costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reco-
nheça ou os reconheça em menor grau.

PARTE III

ARTIGO 6º
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o di-

reito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de 
ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livre-
mente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para 
salvaguardar esse direito.

2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto to-
mará a fim de assegurar o pleno exercício desse direito deve-
rão incluir a orientação e a formação técnica e profissional, a 
elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para 
assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural 
constante e o pleno emprego produtivo em condições que sal-
vaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e eco-
nômicas fundamentais.

ARTIGO 7º
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito 

de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favo-
ráveis, que assegurem especialmente:

a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos 
os trabalhadores:

i) Um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um 
trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as 
mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não 
inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que 
eles por trabalho igual;

ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em con-
formidade com as disposições do presente Pacto;

b) À segurança e a higiene no trabalho;
c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em 

seu trabalho, à categoria superior que lhes corresponda, sem 
outras considerações que as de tempo de trabalho e capacida-
de;

d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de tra-
balho e férias periódicas remuneradas, assim como a remunera-
ção dos feridos.

ARTIGO 8º
1.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 

garantir:
a) O direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos 

e de filiar-se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamen-
te aos estatutos da organização interessada, com o objetivo de 
promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O 
exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições pre-
vistas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade demo-
crática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, 
ou para proteger os direitos e as liberdades alheias;

b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confe-
derações nacionais e o direito destas de formar organizações 
sindicais internacionais ou de filiar-se às mesmas.

c) O direito dos sindicatos de exercer livremente suas ati-
vidades, sem quaisquer limitações além daquelas previstas em 
lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para 
proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas:

d)O direito de greve, exercido de conformidade com as leis 
de cada país.

2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restri-
ções legais o exercício desses direitos pelos membros das forças 
armadas, da política ou da administração pública.

3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá 
que os Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização 
Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à pro-
teção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas 
que restrinjam - ou a aplicar a lei de maneira a restringir as ga-
rantias previstas na referida Convenção.

ARTIGO 9º
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito 

de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social.

ARTIGO 10
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que:
1. Deve-se conceder à família, que é o elemento natural e 

fundamental da sociedade, as mais amplas proteção e assistên-
cia possíveis, especialmente para a sua constituição e enquanto 
ele for responsável pela criação e educação dos filhos. O matri-
monio deve ser contraído com o livre consentimento dos futuros 
cônjuges.



22

DIREITOS HUMANOS

2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um pe-
ríodo de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse 
período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remu-
nerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários 
adequados.

3. Devem-se adotar medidas especiais de proteção e de as-
sistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distin-
ção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. 
Devem-se proteger as crianças e adolescentes contra a explora-
ção econômica e social. O emprego de crianças e adolescentes 
em trabalhos que lhes sejam nocivos à moral e à saúde ou que 
lhes façam correr perigo de vida, ou ainda que lhes venham a 
prejudicar o desenvolvimento norma, será punido por lei.

Os Estados devem também estabelecer limites de idade sob 
os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado 
da mão-de-obra infantil.

ARTIGO 11
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o di-

reito de toda pessoa a um nível de vida adequando para si pró-
prio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia 
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas con-
dições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas 
para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nes-
se sentido, a importância essencial da cooperação internacional 
fundada no livre consentimento.

2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o 
direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra 
a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação in-
ternacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se 
façam necessárias para:

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e dis-
tribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos co-
nhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de 
educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos 
regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a 
utilização mais eficazes dos recursos naturais;

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos ali-
mentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em 
conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos 
exportadores de gêneros alimentícios.

ARTIGO 12
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direi-

to de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de 
saúde física e mental.

2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto 
deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício des-
se direito incluirão as medidas que se façam necessárias para 
assegurar:

a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infan-
til, bem como o desenvolvimento é das crianças;

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho 
e do meio ambiente;

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, en-
dêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas 
doenças;

d) A criação de condições que assegurem a todos assistên-
cia médica e serviços médicos em caso de enfermidade.

ARTIGO 13
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o di-

reito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educa-
ção deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito 
pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam 
ainda em 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, in-
clusive 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 torna-se 
acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por to-
dos os meios apropriados e, principalmente, pela implementa-
ção progressiva do ensino gratuito;

d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possí-
vel, a educação de base para aquelas pessoas que não recebe-
ram 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 conti-
nuamente 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 tuto-
res legais de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas 
criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos pa-
drões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e 
de fazer com que seus filhos venham a receber educação religio-
sa 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 de ensino, desde que 
respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1 do presen-
te artigo e que essas instituições observem os padrões mínimos 
pre

scritos 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.

ARTIGO 15
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada 

indivíduo o direito de:
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a) Participar da vida cultural;
b) Desfrutar o processo cientifico e suas aplicações;
c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e mate-

riais decorrentes de toda a produção cientifica, literária ou artís-
tica de que seja autor.

2. As Medidas que os Estados Partes do Presente Pacto de-
verão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício 
desse direito incluirão aquelas necessárias à convenção, ao de-
senvolvimento e à difusão da ciência e da cultura.

3.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 
respeitar a liberdade indispensável à pesquisa cientifica e à ati-
vidade criadora.

4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os be-
nefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da co-
operação e das relações internacionais no domínio da ciência e 
da cultura.

5. PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E 
POLÍTICOS/1966 (ART. 1° AO 27)

Prezado Candidato, o referido edital equivocou-se ao 
abordar o artigo 271 do diploma em questão, o correto é a 

exigência até o artigo 27, conforme segue:

DECRETO No592, DE 6 DE JULHO DE 1992.
Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos. Promulgação.

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e

 Considerando que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos foi adotado pela XXI Sessão da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966;

 Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto 
do referido diploma internacional por meio do Decreto Legislati-
vo n° 226, de 12 de dezembro de 1991;

 Considerando que a Carta de Adesão ao Pacto Internacio-
nal sobre Direitos Civis e Políticos foi depositada em 24 de janei-
ro de 1992;

 Considerando que o pacto ora promulgado entrou em vi-
gor, para o Brasil, em 24 de abril de 1992, na forma de seu art. 
49, § 2°;

 DECRETA:
 Art. 1° O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumpri-
do tão inteiramente como nele se contém.

 Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Brasília, 06 de julho de 1992; 171° da Independência e 104° 
da República.

FERNANDO COLLOR
Celso Lafer
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.7.1992
ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA O PACTO INTERNA-

CIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/MRE

 PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
 PREÂMBULO

 Os Estados Partes do presente Pacto,
 Considerando que, em conformidade com os princípios 

proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e 
de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo,

 Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade 
inerente à pessoa humana,

 Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano livre, 
no gozo das liberdades civis e políticas e liberto do temor e da 
miséria, não pode ser realizado e menos que se criem às con-
dições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis e 
políticos, assim como de seus direitos econômicos, sociais e cul-
turais,

 Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos 
Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo 
dos direitos e das liberdades do homem,

 Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com 
seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem 
a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto,

 Acordam o seguinte:
 PARTE I

 ARTIGO 1
 1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em vir-

tude desse direito, determinam livremente seu estatuto político 
e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social 
e cultural.

 2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos 
podem dispor livremente se suas riquezas e de seus recursos 
naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da coopera-
ção econômica internacional, baseada no princípio do proveito 
mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um 
povo ser privado de seus meios de subsistência.

 3. Os Estados Partes do presente Pacto, inclusive aqueles 
que tenham a responsabilidade de administrar territórios não-
-autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exer-
cício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, em 
conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas.

 PARTE II

 ARTIGO 2
 1. Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se 

a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em 
seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos 
reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por 
motivo de raça, cor, sexo. língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 
nascimento ou qualquer condição.
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 2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza 
destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presen-
te Pacto, os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se 
a tomar as providências necessárias com vistas a adotá-las, le-
vando em consideração seus respectivos procedimentos consti-
tucionais e as disposições do presente Pacto.

 3. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a:
 a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades re-

conhecidos no presente Pacto tenham sido violados, possa de 
um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetra 
por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais;

 b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá 
seu direito determinado pela competente autoridade judicial, 
administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade 
competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em 
questão; e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial;

 c) Garantir o cumprimento, pelas autoridades competen-
tes, de qualquer decisão que julgar procedente tal recurso.

 ARTIGO 3
 Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a 

assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os 
direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto.

 ARTIGO 4
 1. Quando situações excepcionais ameacem a existência 

da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados Partes 
do presente Pacto podem adotar, na estrita medida exigida pela 
situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do 
presente Pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis 
com as demais obrigações que lhes sejam impostas pelo Direito 
Internacional e não acarretem discriminação alguma apenas por 
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social.

 2. A disposição precedente não autoriza qualquer suspen-
são dos artigos 6, 7, 8 (parágrafos 1 e 2) 11, 15, 16, e 18.

 3. Os Estados Partes do presente Pacto que fizerem uso 
do direito de suspensão devem comunicar imediatamente aos 
outros Estados Partes do presente Pacto, por intermédio do Se-
cretário-Geral da Organização das Nações Unidas, as disposições 
que tenham suspendido, bem como os motivos de tal suspen-
são. Os Estados partes deverão fazer uma nova comunicação, 
igualmente por intermédio do Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas, na data em que terminar tal suspensão.

 ARTIGO 5
 1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser in-

terpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou 
indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades 
ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os 
direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou im-
por-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas.

 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos 
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em 
qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, con-
venções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o pre-
sente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.

 PARTE III

 ARTIGO 6
 1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito 

deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitraria-
mente privado de sua vida.

 2. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abo-
lida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais 
graves, em conformidade com legislação vigente na época em 
que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as 
disposições do presente Pacto, nem com a Convenção sobra a 
Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Poder-se-á apli-
car essa pena apenas em decorrência de uma sentença transita-
da em julgado e proferida por tribunal competente.

 3. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, 
entende-se que nenhuma disposição do presente artigo auto-
rizará qualquer Estado Parte do presente Pacto a eximir-se, de 
modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que 
tenham assumido em virtude das disposições da Convenção so-
bre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio.

 4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir in-
dulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comuta-
ção da pena poderá ser concedido em todos os casos.

 5. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de cri-
mes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada 
a mulheres em estado de gravidez.

 6. Não se poderá invocar disposição alguma do presente 
artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de morte por 
um Estado Parte do presente Pacto.

 ARTIGO 7
 Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou 

tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido 
sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, 
a experiências médias ou cientificas.

 ARTIGO 8
 1. Ninguém poderá ser submetido á escravidão; a escra-

vidão e o tráfico de escravos, em todos as suas formas, ficam 
proibidos.

 2. Ninguém poderá ser submetido à servidão.
 3. a) Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos for-

çados ou obrigatórios;
 b) A alínea a) do presente parágrafo não poderá ser inter-

pretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes 
sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento 
de uma pena de trabalhos forçados, imposta por um tribunal 
competente;

 c) Para os efeitos do presente parágrafo, não serão conside-
rados “trabalhos forçados ou obrigatórios”:

 i) qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea b) 
normalmente exigido de um individuo que tenha sido encarce-
rado em cumprimento de decisão judicial ou que, tendo sido 
objeto de tal decisão, ache-se em liberdade condicional;

 ii) qualquer serviço de caráter militar e, nos países em que 
se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço 
nacional que a lei venha a exigir daqueles que se oponham ao 
serviço militar por motivo de consciência;
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 iii) qualquer serviço exigido em casos de emergência ou de 
calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade;

 iv) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obriga-
ções cívicas normais.

 ARTIGO 9
 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pesso-

ais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. 
Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos 
previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela 
estabelecidos.

 2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das 
razões da prisão e notificada, sem demora, das acusações for-
muladas contra ela.

 3. Qualquer 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 fun-
ções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável 
ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas 
que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, 
mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que asse-
gurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a 
todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução 
da sentença.

 4. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por 
prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribu-
nal para que este decida sobre a legislação de seu encarcera-
mento e ordene sua soltura, caso a prisão tenha sido ilegal.

 5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento 
ilegais terá direito à repartição.

 ARTIGO 10
 1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser trata-

da com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa 
humana.

 2. a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo 
em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e rece-
ber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa 
não-condenada.

 b) As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas 
das adultas e julgadas o mais rápido possível.

 3. O regime penitenciário consistirá num tratamento cujo 
objetivo principal seja a reforma e a reabilitação normal dos pri-
sioneiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser separados dos 
adultos e receber tratamento condizente com sua idade e con-
dição jurídica.

 ARTIGO 11
 Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir 

com uma obrigação contratual.

 ARTIGO 12
1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um 

Estado terá o direito de nele livremente circular e escolher sua 
residência.

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer 
país, inclusive de seu próprio país.

 3. os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito 
de restrições, a menos que estejam previstas em lei e no intuito 
de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral 
pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, 
e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos 
no presente Pacto.

4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito 
de entrar em seu próprio país.

 ARTIGO 13
 Um estrangeiro que se ache legalmente no território de um 

Estado Parte do presente Pacto só poderá dele ser expulso em 
decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei e, 
a menos que razões imperativas de segurança nacional a isso 
se oponham, terá a possibilidade de expor as razões que mili-
tem contra sua expulsão e de ter seu caso reexaminado pelas 
autoridades competentes, ou por uma ou varias pessoas espe-
cialmente designadas pelas referidas autoridades, e de fazer-se 
representar com esse objetivo.

 ARTIGO 14
 1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cor-

tes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publi-
camente 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. A 
imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totali-
dade de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de 
ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade de-
mocrática, quer quando o interesse da vida privada das Partes o 
exija, que na medida em que isso seja estritamente necessário 
na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a 
publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça; entre-
tanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil de-
verá torna-se pública, a menos que o interesse de menores exija 
procedimento oposto, ou processo diga respeito à controvérsia 
matrimoniais ou à tutela de menores.

 2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprova-
da sua culpa.

 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena 
igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias:

 a) De ser informado, sem demora, numa língua que com-
preenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da 
acusãocontra ela formulada;

 b) De dispor do tempo e dos meios necessários à prepara-
ção de sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua esco-
lha;

 c) De ser julgado sem dilações indevidas;
 d) De estar presente no julgamento e de defender-se pes-

soalmente 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;
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 e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acu-
são e de obter o comparecimento eo interrogatório das teste-
munhas 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 jul-
gamento;

 g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a 
confessar-se culpada.

 4. O processo aplicável a jovens que não sejam maiores nos 
termos da legislação penal em conta a idade dos menos e a im-
portância de promover sua reintegração social.

 5. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá direito 
de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância 
superior, em conformidade com a lei.

 6. Se uma sentença condenatória passada em julgado for 
posteriormente anulada ou se um indulto for concedido, pela 
ocorrência ou descoberta de fatos novos que provem cabal-
mente a existência de erro judicial, a pessoa que sofreu a pena 
decorrente desse condenação deverá ser indenizada, de acordo 
com a lei, a menos que fique provado que se lhe pode imputar, 
total ou parcialmente, a não revelação dos fatos desconhecidos 
em tempo útil.

 7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito 
pelo qual já foi absorvido ou condenado por sentença passada 
em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos pe-
nais de cada país.

 ARTIGO 15
 1. ninguém poderá ser condenado por atos omissões que 

não constituam delito de acordo com o direito nacional ou inter-
nacional, no momento em que foram cometidos. Tampouco po-
der-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento 
da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei 
estipular a imposição de pena mais leve, o delinqüente deverá 
dela beneficiar-se.

 2. Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o jul-
gamento ou a condenação de qualquer individuo por atos ou 
omissões que, momento em que forma cometidos, eram consi-
derados delituosos de acordo com os princípios gerais de direito 
reconhecidos pela comunidade das nações.

 ARTIGO 16
 Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao reconheci-

mento de sua personalidade jurídica.

 ARTIGO 17
 1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias 

ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio 
ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas hon-
ra e reputação.

 2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas 
ingerências ou ofensas.

 ARTIGO 18
 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 li-
berdade de professar sua religião ou crença, individual ou coleti-
vamente, 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 fa-
çam 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.

 ARTIGO 19
 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 in-
formações e idéias 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.

 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presen-
te artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Con-
seqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que 
devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para:

a)assegurar o respeito dos direitos e da reputação das de-
mais pessoas;

b)proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a mo-
ral públicas.

 ARTIGO 20
 1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da 

guerra.0707
 2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, 

racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à 
hostilidade ou a violência.

 ARTIGO 21
 O direito de reunião pacifica será reconhecido. O exercício 

desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei 
e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pú-
blica, ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos 
e as liberdades das demais pessoas.

 ARTIGO 22
 1. Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a 

outras, inclusive o direito de construir sindicatos e de a eles fi-
liar-se, para a proteção de seus interesses.
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 2. O exercício desse direito estará sujeito apenas ás res-
trições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma 
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da 
segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a 
moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O 
presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais 
o exercício desse direito por membros das forças armadas e da 
polícia.

 3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá 
que Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização Inter-
nacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção 
do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que 
restrinjam ou aplicar a lei de maneira a restringir as garantias 
previstas na referida Convenção.

 
ARTIGO 23
 1. A família é o elemento natural e fundamental da socieda-

de e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado.
 2. Será reconhecido o direito do homem e da mulher de, 

em idade núbil, contrair casamento e constituir família.
 3. Casamento algum será celebrado sem o consentimento 

livre e pleno dos futuros esposos.
 4. Os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar as 

medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e 
responsabilidades dos esposos quanto ao casamento, durante o 
mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, 
deverão adotar-se disposições que assegurem a proteção neces-
sária para os filhos.

 ARTIGO 24
 1. Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por 

motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, 
situação econômica ou nascimento, às medidas de proteção que 
a sua condição de menor requerer por parte de sua família, da 
sociedade e do Estado.

 2. Toda criança deverá ser registrada imediatamente após 
seu nascimento e deverá receber um nome.

 3. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalida-
de.

 ARTIGO 25
 Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer 

das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem res-
trições infundadas:

 a) de participar da condução dos assuntos públicos, dire-
tamente ou por meio de representantes livremente escolhidos;

 b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autên-
ticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto 
secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores;

c)de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às fun-
ções públicas de seu país.

 ARTIGO 26
 Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem 

discriminação alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a 
lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a 
todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discri-

minação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situa-
ção econômica, nascimento ou qualquer outra situação.

 ARTIGO 27
 Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou 

lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não po-
derão 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.

 6. DECLARAÇÃO DE PEQUIM ADOTADA PELA QUAR-
TA CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE AS MULHERES: 
AÇÃO PARA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E PAZ.

Declaração de Pequim Adotada pela Quarta Conferência 
Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvi-
mento e Paz

Nós, os Governos, participante da Quarta Conferência Mun-
dial sobre as Mulheres,

Reunidos aqui em Pequim, em setembro de 1995, no ano 
do 50º aniversário de fundação das Nações Unidas,

Determinados a promover os objetivos da igualdade, de-
senvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os luga-
res do mundo, no interesse de toda a humanidade,

Reconhecendo as aspirações de todas as mulheres do mun-
do inteiro e levando em consideração a diversidade das mulhe-
res, suas funções e circunstâncias, honrando as mulheres que 
têm aberto e construído um caminho e inspirados pela esperan-
ça presente na juventude do mundo,

Reconhecemos que o status das mulheres tem avançado 
em alguns aspectos importantes desde a década passada; no 
entanto, este progresso tem sido heterogêneo, desigualdades 
entre homens e mulheres têm persistido e sérios obstáculos 
também, com consequências prejudiciais para o bem-estar de 
todos os povos,

Reconhecemos ainda que esta situação é agravada pelo 
crescimento da pobreza que afeta a vida da maioria da popu-
lação mundial, em particular das mulheres e crianças, tendo 
origem tanto na esfera nacional, como na esfera internacional,

Comprometemo-nos, sem qualquer reserva, a combater 
estas limitações e obstáculos e a promover o avanço e o forta-
lecimento das mulheres em todo o mundo e concordamos que 
isto requer medidas e ações urgentes, com espírito de determi-
nação, esperança, cooperação e solidariedade, agora e ao longo 
do próximo século.

Nós reafirmamos o nosso compromisso relativo:
À igualdade de direitos e à dignidade humana inerente a 

mulheres e homens e aos demais propósitos e princípios con-
sagrados na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e em outros instrumentos internacionais 
de direitos humanos, em particular na Convenção sobre a Elimi-
nação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
e na Convenção sobre os Direitos da Criança, como também na 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres 
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e na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento;
Assegurar a plena implementação dos direitos humanos das 

mulheres e das meninas como parte inalienável, integral e indi-
visível de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Impulsionar o consenso e o progresso alcançados nas an-
teriores Conferências das Nações Unidas: sobre as Mulheres, 
em Nairóbi em 1985, sobre as Crianças, em New York em 1990, 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro 
em 1992, sobre Direitos Humanos, em Viena em 1993, sobre 
População e Desenvolvimento, no Cairo em 1994 e sobre Desen-
volvimento Social, em Copenhagem em 1995, com os objetivos 
de atingir a igualdade, o desenvolvimento e a paz;

Alcançar a plena e efetiva implementação das Estratégias de 
Nairóbi para o fortalecimento das Mulheres;

O fortalecimento e o avanço das mulheres, incluindo o direi-
to à liberdade de pensamento, consciência, religião e crença, o 
que contribui para a satisfação das necessidades morais, éticas, 
espirituais e intelectuais de mulheres e homens, individualmen-
te ou em comunidade, de forma a garantir-lhes a possibilidade 
de realizar seu pleno potencial na sociedade e organizar suas 
vidas de acordo com as suas próprias aspirações.

Nós estamos convencidos de que:
O fortalecimento das mulheres e sua plena participação, em 

condições de igualdade, em todas as esferas sociais, incluindo a 
participação nos processos de decisão e acesso ao poder, são 
fundamentais para o alcance da igualdade, desenvolvimento e 
paz;

Os direitos das mulheres são direitos humanos;
A igualdade de direitos, oportunidades e acesso aos recur-

sos, a distribuição equitativa das responsabilidades familiares 
entre homens e mulheres e a harmônica associação entre eles 
são fundamentais para seu próprio bem-estar e de suas famílias, 
como também para a consolidação da democracia;

A erradicação da pobreza baseada no crescimento econô-
mico sustentado, no desenvolvimento social, na proteção do 
meio ambiente e na justiça social, requer a participação das mu-
lheres no desenvolvimento econômico e social, a igualdade de 
oportunidades e a plena e equânime participação de mulheres 
e homens como agentes beneficiários de um desenvolvimento 
sustentado, centrado na pessoa;

O reconhecimento explícito e a reafirmação do direito de 
todas as mulheres de controlar todos os aspectos de sua saúde, 
em particular sua própria fertilidade, é básico para seu fortale-
cimento;

A paz local, nacional, regional e global é alcançável e está 
necessariamente relacionada com os avanços das mulheres, que 
constituem uma força fundamental para a liderança, a solução 
de conflitos e a promoção de uma paz duradoura em todos os 
níveis;

É indispensável formular, implementar e monitorar, com a 
plena participação das mulheres, políticas e programas efetivos, 
eficientes e reforçadores do enfoque de gênero, incluindo polí-
ticas de desenvolvimento e programas que em todos os níveis 
busquem o fortalecimento e o avanço das mulheres;

A participação e contribuição de todos os atores da socie-
dade civil, particularmente de grupos e redes de mulheres e 
demais organizações não-governamentais e organizações comu-

nitárias de base, com o pleno respeito de sua autonomia, em 
cooperação com os Governos, é fundamental para a efetiva im-
plementação e monitoramento da Plataforma de Ação;

A implementação da Plataforma de Ação exige o compro-
misso dos Governos e da comunidade internacional. Ao assumir 
compromissos de ação, no plano nacional e internacional, inclu-
ídos os compromissos firmados na Conferência, os Governos e 
a comunidade internacional reconhecem a necessidade de prio-
rizar a ação para o alcance do fortalecimento e do avanço das 
mulheres.

Nós estamos determinados a:
Intensificar esforços e ações para alcançar, até o final deste 

século, os objetivos e estratégias de Nairóbi, orientados para os 
avanços das mulheres;

Garantir o pleno exercício de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais às mulheres e meninas e adotar medi-
das efetivas contra a violação destes direitos e liberdades;

Adotar todas as medidas necessárias para eliminar todas as 
formas de discriminação contra mulheres e meninas e remover 
todos os obstáculos à igualdade de gênero e aos avanços e for-
talecimento das mulheres;

Encorajar os homens a participar plenamente de todas as 
ações orientadas à busca da igualdade;

Promover a independência econômica das mulheres, in-
cluindo o emprego, e erradicar a persistente e crescente po-
breza que recai sobre as mulheres, combatendo as causas es-
truturais da pobreza através de transformações nas estruturas 
econômicas, assegurando acesso igualitário a todas as mulhe-
res, incluindo as mulheres da área rural, como agentes vitais do 
desenvolvimento, dos recursos produtivos, oportunidade e dos 
serviços públicos;

Promover um desenvolvimento sustentado centrado na 
pessoa, incluindo o crescimento econômico sustentado através 
da educação básica, educação durante toda a vida, alfabetiza-
ção e capacitação e atenção primária à saúde das meninas e das 
mulheres;

Adotar as medidas positivas para assegurar a paz para os 
avanços das mulheres e, reconhecendo o papel de liderança que 
as mulheres têm apresentado no movimento pela paz, trabalhar 
ativamente para o desarmamento geral e completo, sob o estri-
to e efetivo controle internacional, e apoiar as negociações para 
a conclusão, sem demora, de tratado universal e multilateral de 
proibição de testes nucleares, que efetivamente contribua para 
o desarmamento nuclear e para a prevenção da proliferação de 
armas nucleares em todos os seus aspectos;

Prevenir e eliminar todas as formas de violência contra mu-
lheres e meninas;

Assegurar a igualdade de acesso e a igualdade de tratamen-
to de mulheres e homens na educação e saúde e promover a 
saúde sexual e reprodutiva das mulheres e sua educação;

Promover e proteger todos os direitos humanos das mulhe-
res e das meninas;

Intensificar os esforços para garantir o exercício, em igual-
dade de condições, de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para todas as mulheres e meninas que enfrentam 
múltiplas barreiras para seu fortalecimento e avanços, em virtu-
de de fatores como raça, idade, língua, origem étnica, cultura, 
religião, incapacidade/deficiência, ou por integrar comunidades 
indígenas;
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Assegurar o respeito ao Direito Internacional, incluído o 
Direito Humanitário, no sentido de proteger as mulheres e as 
meninas em particular;

Desenvolver o pleno potencial de meninas e mulheres de 
todas as idades, garantir sua plena participação, em condições 
de igualdade, na construção de um mundo melhor para todos e 
promover seu papel no processo de desenvolvimento.

Nós estamos determinados a:
Assegurar às mulheres a igualdade de acesso aos recursos 

econômicos, incluindo a terra, o crédito, a ciência, a tecnologia, 
a capacitação profissional, a informação, a comunicação e os 
mercados, como meio de promover o avanço e o fortalecimento 
das mulheres e meninas, inclusive através da promoção de sua 
capacidade de exercer os benefícios do acesso igualitário a estes 
recursos, para o que se recorre, dentre outras coisas, à coopera-
ção internacional;

Assegurar o sucesso da Plataforma de Ação que exigirá o 
sólido compromisso dos Governos, organizações e instituições 
internacionais de todos os níveis. Nós estamos firmemente 
convencidos de que o desenvolvimento econômico, o desen-
volvimento social e a proteção do meio ambiente são interde-
pendentes e componentes mutuamente enfatizadores do de-
senvolvimento sustentável, que é o marco de nossos esforços 
para o alcance de uma melhor qualidade de vida para todos os 
povos. Um desenvolvimento social equitativo que reconheça a 
importância do fortalecimento dos pobres, particularmente das 
mulheres que vivem na pobreza, na utilização dos recursos am-
bientais sustentáveis, é uma base necessária ao desenvolvimen-
to sustentável, é necessário para estimular o desenvolvimento 
social e a justiça social. O sucesso da Plataforma de Ação ain-
da exigirá uma adequada mobilização de recursos nos âmbitos 
nacional e internacional, como também novos e adicionais re-
cursos para os países em desenvolvimento, provenientes de to-
dos os mecanismos de financiamento disponíveis, incluídas as 
fontes multilaterais, bilaterais e privadas, a fim de que se pro-
mova o fortalecimento das mulheres; recursos financeiros para 
aumentar a capacidade de instituições nacionais, sub-regionais, 
regionais e internacionais; o compromisso de garantir a igual-
dade de direitos, a igualdade de responsabilidades, a igualdade 
de oportunidades e a igualdade de participação de mulheres e 
homens em todos os órgãos e processos de formulação de po-
líticas públicas no âmbito nacional, regional e internacional; o 
estabelecimento ou o fortalecimento de mecanismos em todos 
os níveis para prestar contas às mulheres de todo mundo;

Garantir também o êxito da Plataforma de Ação em, países 
cujas economias estejam em transição, o que requer contínua 
cooperação e assistência internacional;

Pela presente nos comprometemos, na qualidade de Go-
vernos, a implementar a seguinte Plataforma de Ação, de modo 
a garantir que uma perspectiva do gênero esteja presente em 
todas as nossas políticas e programas. Nós insistimos para que o 
sistema das Nações Unidas, as instituições financeiras regionais 
e internacionais, as demais relevantes instituições regionais e 
internacionais, todas as mulheres e homens, como também as 
organizações não-governamentais, com pleno respeito à sua au-
tonomia, e todos os setores da sociedade civil, em cooperação 
com os Governos, se comprometam plenamente e contribuam 
para a implementação desta Plataforma de Ação.

* Adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mu-
lheres, em 15 de setembro de 1995.

7. CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO 
DO CRIME DE GENOCÍDIO.

DECRETO Nº 30.822, DE 6 DE MAIO DE 1952
Promulga a convenção para a prevenção e a repressão do 

crime de Genocídio, concluída em Paris, a 11 de dezembro de 
1948, por ocasião da III Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas.

O Presidente Da República, Do Estados Unidos Do Brasil:
Tendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legisla-

tivo nº 2, de 11 de abril de 1951, a convenção para a prevenção 
e a repressão do crime de Genocídio, concluída em Paris a 11 
de dezembro de 1948, por ocasião da III Sessão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas; e

Tendo sido depositado no secretariado geral da Organiza-
ção das Nações Unidas, em Lake Sucess, Nova York, a 15 de abril 
de 1952, o Instrumento Brasileiro de ratificação:

DECRETA:
Que a referida convenção, apensa por cópia ao presente 

decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela 
se contém.

Rio de Janeiro, em 06 de maio de 1952; 131º da Indepen-
dência e 64º da República.

GETULIO VARGAS
João Neves da Fontoura
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.5.1952

CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO CRI-
ME DE GENOCÍDIO

As Partes Contratantes,
Considerando que a Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas, em sua Resolução 96 (1) de 11 de dezembro de 
1945, declarou que o genocídio é um crime contra o Direito In-
ternacional, contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas e 
que o mundo civilizado condena;

Reconhecendo que todos os méritos da história o genocídio 
causou grandes perdas à humanidade;

Convencidas de que, para libertar a humanidade de flagelo 
tão odioso, a cooperação internacional é necessária:

Convém no seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes confirmam que o genocídio quer co-

metido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime 
contra o Direito Internacional, que elas se comprometem a pre-
venir e a punir.
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ARTIGO II
Na presente Convenção entende-se por genocídio qualquer 

dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir no 
todo ou em parte, um grupo nacional. étnico, racial ou religioso, 
como tal:

a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de 

membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condição de exis-

tência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou par-
cial;

d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no 
seio de grupo;

e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para 
outro grupo.

ARTIGO III
Serão punidos os seguintes atos:
a) o genocídio;
b) a associação de pessoas para cometer o genocídio;
c) a incitação direta e pública a cometer o genocídio;
d) a tentativa de genocídio;
e) a co-autoria no genocídio.

ARTIGO IV
As pessoas que tiverem cometido o genocídio ou qualquer 

dos outros atos enumerados no Artigo III serão punidas, sejam 
governistas, funcionários ou particulares.

ARTIGO V
As Partes Contratantes assumem o compromisso de tomar, 

de acordo com suas respectivas constituições as medidas legis-
lativas necessárias a assegurar as aplicações das disposições da 
presente Convenção, e, sobretudo a estabelecer sanções penais 
eficazes aplicáveis às pessoas culpadas de genocídio ou de qual-
quer dos outros atos enumerados no Artigo III.

ARTIGO VI
As pessoas acusadas de genocídio ou qualquer dos outros 

atos enumerados no Artigo III serão julgadas pelos tribunais 
competentes do Estado em cujo território foi o ato cometido ou 
pela Corte Penal Internacional competente com relação às Par-
tes Contratantes que lhe tiverem reconhecido a jurisdição.

ARTIGO VII
O genocídio e os outros atos enumerados no Artigo III não 

serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição.
As partes Contratantes se comprometem em tal caso a con-

ceder a extradição de acordo com sua legislação e com os trata-
dos em vigor.

ARTIGO VIII
Qualquer Parte Contratante pode recorrer aos órgãos com-

petentes das Nações Unidas a fim de que estes tomem, de acor-
do com a Carta das Nações Unidas, as medidas que julguem ne-
cessárias para a prevenção e a repressão dos atos de genocídio 
ou em qualquer dos outros atos enumerados no Artigo III.

ARTIGO IX
As controvérsias entre as Partes Contratantes relativas à in-

terpretação, aplicação ou execução da presente Convenção bem 
como as referentes à responsabilidade de um Estado em maté-
ria de genocídio ou de qualquer dos outros atos enumerados no 
Artigo III, serão submetidas à Corte Internacional de Justiça, a 
pedido de uma das Partes na controvérsia.

ARTIGO X
A presente Convenção, outros textos inglês, chinês, espa-

nhol, francês e russo serão igualmente autênticos terá a data de 
09 de dezembro de 1948.

ARTIGO XI
A presente Convenção ficará aberta, até 31 de dezembro de 

1949, à assinatura de todos os Membros das Nações Unidas e 
de todo Estado não -membro ao qual a Assembléia Geral houver 
enviado um convite para esse fim.

A presente Convenção será ratificada e dos instrumentos de 
ratificação far-se-á depósito no Secretariado das Nações Unidas.

A partir de 1º de janeiro de 1950, qualquer Membro das 
nações Unidas e qualquer Estado não-membro que houver re-
cebido o convite acima mencionado poderão aderir à presente 
Convenção.

Os instrumentos de adesão serão depositados no Secreta-
riado das Nações Unidas.

ARTIGO XII
Qualquer Parte Contratante poderá a qualquer tempo, por 

notificação dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas, es-
tender a aplicação da presente Convenção a todos os territó-
rios ou a qualquer dos territórios ou qualquer dos territórios de 
cujas relações exteriores seja responsável.

ARTIGO XIII
Na data em que os vinte primeiros instrumentos de ratifi-

cação ou adesão tiverem sido depositados, o Secretário Geral 
lavrará uma ata, e transmitirá cópia da mesma a todos os mem-
bros das Nações Unidas e aos Estados não-membros a que se 
refere o Artigo XI.

A presente Convenção entrará em vigor noventa dias após 
a data do depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou 
adesão.

Qualquer ratificação ou adesão efetuada posteriormente à 
última data entrará em vigor noventa dias após o deposito do 
instrumento de ratificação ou adesão.

ARTIGO XIV
A presente Convenção vigorará por dez anos a partir da data 

de sua entrada em vigor.
Ficará, posteriormente, em vigor por um período de cinco 

anos e assim sucessivamente, com relação às Partes Contratan-
tes que não tiverem denunciado pelo menos seis meses antes 
do termo do prazo.

A denuncia será feita por notificação escrita dirigida ao Se-
cretário Geral das Nações Unidas.
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ARTIGO XV
Se, em conseqüência de denuncias, o número das Partes na 

presente Convenção se reduzir a menos de dezesseis, a Conven-
ção cessará de vigorar a partir da data na qual a última dessas 
denuncias entrar em vigor.

A Assembléia Geral decidirá com relação ás medidas que se 
deve tomar, se for o caso, com relação a esse pedido.

ARTIGO XVII
O Secretário Geral das Nações Unidas notificará todos os 

membros das nações Unidas e os Estados não-membros men-
cionados no Artigo XI:

a) das assinaturas, ratificações e adesões recebidas de acor-
do com o Artigo XI;

b) das notificações recebidas de acordo com o Artigo XII;
c) da data em que a presente Convenção entrar em vigor de 

acordo com o Artigo XIII;
d) das denúncias recebidas de acordo com o Artigo XIV;
e) da aprovação da Convenção de acordo com o Artigo XV;
f) das notificações recebidas de acordo com o Artigo XVI.
ARTIGO XVIII
O original da presente Convenção será depositado nos ar-

quivos da Organização das Nações Unidas.
Enviar-se-á cópia autentica a todos os Membros das Nações 

Unidas e aos Estados não-membros mencionados no Artigo XI.

ARTIGO XIX
A presente Convenção será registrada pelo Secretário Geral 

das Nações Unidas na data de sua entrada em vigor.
Pelo Afeganistão - Pela Argentina - Pela Austrália: Herbert V. 

Evatt - 11 de dezembro de 1948.
Pelo Reino da Bélgica - Pela Bolívia. A Costa du Rels - 11 de 

dezembro de 1948.
Pelo Brasil: João Carlos Muniz - 11 de dezembro de 1948.
Pela União da Birmânia - Pela República Socialista Soviética 

da Bielo-Russia - Pelo Canadá - Pelo Chile: com a reserva que re-
quer também a aprovação do Congresso do meu país - H. Aran-
cibia Laso.

Pela China - Pela Colômbia - Por Costa Rica - Por Cuba - Pela 
Tchecoslováquia - Pela Dinamarca - Pela República Dominicana: 
Joaquim Balaguer - 11 de dezembro de 1948.

Pelo Equador: Homero Viteri - La fronte - 11 de dezembro 
de 1948.

Pelo Egito: Ahmed Mohamed Khachaba - 12 de dezembro 
de 1948.

Por el Salvador - Pela Etiópia: - Aklilou - 11 de dezembro de 
1948.

Pela França: Robert Schuman - 11 de dezembro de 1948.
Pela Grécia - Pela Guatemala - Por Haiti: (ilegível) - 11 de 

dezembro de 1948.
Por Honduras - Pela Islândia - Pela Índia - Pelo Irã - Pelo Ira-

que - Pelo Líbano - Pela Libéria: Henry Coop - 11 de dezembro 
de 1948.

Pelo Grão Ducado de Luxemburgo - Pelo México: L. Padilha 
Nervo - 14 de dezembro de 1948.

Pelo Reino dos Países Baixos - Pela Nova Zelândia - Pela Ni-
carágua - Pelo Reino da Noruega: Finn Moe, - 11 de dezembro 
de 1948.

Pelo Paquistão: Zafrullah Khan - 11 de dezembro de 1948.

Pelo Panamá: R. J. Alfaro - 11 de dezembro de 1948.
Pelo Paraguai: (ilegível) - 11 de dezembro de 1946.
Pelo Peru: f. Berckmeyer - 11 de dezembro de 1948.
Pela República das Filipinas: Carlos P. Rômulo - 11 de de-

zembro de 1948.

Pela Polônia - Pela Arábia Saudita - Pelo Sião - Pela Suécia 
- Pela Síria - Pela Turquia - Pela República Socialista Soviética da 
Ucrânia - Pela União Sul Africana - Pela Uniaão das Repúblcia So-
cialistas Soviéticas - Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte -Pelos Estados Unidos da América: Ernest A . Gross - 11 
de dezembro de 1948.

Pelo Uruguai : Enrique C. Armanã Ugon - 11 de dezembro de 
1948. Pela Venezuela - Pelo Imen - Pela Iugoslávia: Ales Bebler - 
11 de dezembro de 1948.

A presente é a tradução oficial, em idioma português, do 
texto original e autêntico da Convenção para a Prevenção e a 
Repressão do Crime de Genocídio, firmada em Paris, em dezem-
bro de 1948, por ocasião da 3ª Sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas.

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, Rio de janeiro, 
D.F., em 28 de abril de 1952. - Jayme de Barros Gomes. Chefe da 
Divisão de Atos, Congressos e Conferencias Internacionais.

EXERCICIOS 

01) Após a II Guerra Mundial, foi criada a Organização das 
Nações Unidas, e uma de suas primeiras atividades foi aprovar 
uma Declaração de Direitos Humanos que vinculasse o conceito 
e a ideia desses direitos a valores fundamentais afirmados na 
modernidade. Isso fica expresso no próprio preâmbulo da De-
claração de 1948 ao afirmar que:

A.os direitos humanitários limitam os efeitos de conflitos 
armados para proteger pessoas que não participam ou que dei-
xaram de participar das hostilidades da guerra;

B.o reconhecimento da dignidade inerente a todos os mem-
bros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;

C.os direitos humanos devem ser reconhecidos e expressos 
pelo lema “o amor por princípio, a ordem por base e o progresso 
por fim”;

D.os estados nacionais somente poderão viver em paz e 
apreço mútuo de seus cidadãos na medida em que respeitem os 
princípios de liberdade, igualdade e fraternidade;

E.a soberania é o valor maior a ser protegido nas relações 
internacionais, pois é ela que permite a verdadeira autodetermi-
nação de povos livres.

Resposta: B

02) O direito humano à alimentação adequada está con-
templado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948. Para garantir a realização do direito humano à 
alimentação adequada, o Estado brasileiro tem a obrigação de

A.distribuir, gratuita e universalmente, alimentação balan-
ceada à toda a população.

B.estimular o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos 
para aumentar a produção, garantindo o direito de todos à ali-
mentação.
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C.apoiar programas de alimentação com base na distribui-
ção de ração humana balanceada.

D.respeitar, proteger, promover e prover a alimentação da 
população.

E.financiar os conglomerados transnacionais para zelarem 
pela soberania alimentar.

Resposta: D

03) Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
que

A.o trabalhador deve filiar-se à associação representativa 
de sua categoria profissional.

B.a vontade do povo será expressa em eleições periódicas 
e legítimas, por voto censitário, secreto ou aberto, ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto.

C.todo ser humano tem direito à instrução, mas o acesso à 
instrução superior terá por critério o mérito.

D.qualquer ser humano tem o direito de deixar seu país, 
desde que quite com suas obrigações legais e políticas perante 
o Estado.

E.o livre e pleno consentimento dos nubentes menores de 
18 (dezoito) anos para o casamento pode ser substituído pela 
autorização de seus pais.

Resposta: C

ANOTAÇÃO
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