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RESUMO 

Os Direitos Humanos assumiram um papel de maior relevância aos países e 
Organizações Internacionais principalmente no contexto pós Segunda Guerra 
Mundial. A presente pesquisa foi realizada visando compreender a importância dos 
Direitos Humanos e como a sua tutela é utilizada de forma política para aproximar as 
relações entre os países. A partir de artigos da Carta das Nações Unidas e exemplos 
práticos de casos alegóricos contemporâneos, foram identificados alguns padrões de 
comportamento. No Brasil, foram demonstradas as condutas do Poder Judiciário, do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo, no tocante aos Direitos Humanos. O Poder 
Judiciário foi representado pelo Supremo Tribunal Federal e a decisão da ADPF 
nº153. Por outro lado, o Legislativo foi retratado por meio do Congresso Nacional e da 
CPI da Covid. O Poder Executivo foi exibido por meio do Presidente da República, 
sua negociação para pertencer à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e sua participação na Cúpula do Clima 2021. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Nações Unidas. Brasil.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

Human Rights took on a more relevant role for countries and International 
Organizations, especially by the Second World War. This research was carried out to 
comprehend the importance of Human Rights and how their protection is used in a 
political way to bring relations between countries closer together. From articles of the 
United Nations Charter and contemporary allegorical examples, some behavior 
patterns have been identified. In Brazil, we have examples of the Judiciary, the 
Legislative, and the Executive Branch concerning Human Rights conduct. The 
Judiciary was represented by the Brazilian Federal Supreme Court and the decision of 
the ADPF 153. On the other hand, the Legislative was portrayed through the National 
Congress and Covid’s CPI. The Executive Branch was exhibited by Brazil’s President, 
his negotiation to belong to the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), and his participation in the 2021 Climate Summit. 

 

Keywords: Human Rights. United Nations. Brazil.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho almeja compreender os acontecimentos políticos no Brasil 

contemporâneo, principalmente no tocante dos Direitos Humanos, e como as ações 

de todas as esferas dos três poderes são fundamentais na manutenção do equilíbrio 

político-social.  

Para iniciar esse questionamento foi incluído no capítulo I as definições de 

Direitos Humanos no cenário internacional ao longo do tempo. Apresentando a 

Organização das Nações Unidas, sua Carta e alguns exemplos de artigos que 

contemplam a proteção dos Direitos Humanos. Além disso, também foram 

introduzidas outras organizações e Conselhos regionais com os mesmos objetivos de 

tutela dos direitos humanos.  

Por outro lado, o capítulo II busca fazer um apanhado internacional da 

aplicabilidade política dos direitos humanos. Alguns conceitos cruciais foram 

apresentados nesse capítulo, como soberania, Estado Democrático de Direito e a 

universalização dos direitos humanos. 

 O capítulo III visa apresentar exemplos que ocorreram no Brasil. Começando 

pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento da ADPF 153, passando pelo 

Congresso Nacional e a CPI da Covid e terminando com a Amazônia e a Cúpula do 

Clima 2021, com participação do Executivo federal.  

No que tange as relações entre Brasil e Estados Unidos, principalmente no 

contexto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a 

Cúpula do Clima, essas negociações sempre ocorreram. Vistas como eventos 

isolados são pouco associadas como condutas políticas de governos e Relações 

Internacionais. É preciso ligar os pontos e atribuir responsabilidades ante essas 

decisões e seus efeitos colaterais. Essa foi a motivação deste trabalho, para que fosse 

possível que todas as pessoas conseguissem visualizar os interesses por trás da 

recente defesa dos direitos humanos por parte de um governo que não exprimiu 

semelhante desejo em momento anterior.  

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi pesquisa 

bibliográfica por meio de revisão de literatura e análise de casos de destaque. 
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1 OS DIREITOS HUMANOS E OS AGENTES INTERNACIONAIS  

 

Os Direitos Humanos nem sempre foram propriamente interrelacionados com 

outras garantias, mas são intimamente pertinentes a várias proteções e parâmetros 

conhecidos ao longo da história da humanidade. De acordo com Benoni: “O que 

acontecia no interior do território de um Estado em matéria de direitos humanos 

raramente interessava outro Estado, a menos que cidadãos desse último fossem 

vítimas de algum tipo de perseguição em razão de nacionalidade.”1. O autor destaca 

qual era a real importância e aplicação dos direitos humanos no século XVII ao se 

referir ao Tratado de Westfalia. 

[...] o Tratado de Westfalia de 1648, que pôs fim à Guerra dos Trinta Anos na 
Europa, era a soberania estatal que, em tese, assegurava a não interferência 
em assuntos internos dos outros Estados. Pela tradição do tratado de 
Westfalia, apenas os Estados eram considerados sujeitos de direito na cena 
internacional.2 

 

Seguindo essa premissa, não haveria intromissão entre Estados por violações 

de direitos humanos, reforçando a definição de soberania nacional. Mesmo assim, o 

Tratado de Westfalia permaneceu sendo citado e utilizado por 300 anos, portanto: “A 

fissura mais importante no sistema westfaliano das relações internacionais se deu 

com a Segunda Guerra Mundial.”3 e, por conseguinte, com o surgimento da 

Organização das Nações Unidas (1945) e da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). 

Alguns fatos foram cruciais para o aparecimento do constitucionalismo 

moderno, como: “a ascensão da burguesia como classe hegemônica; o fim da unidade 

religiosa na Europa, com a Reforma Protestante; e a cristalização de concepções de 

mundo racionalistas e antropocêntricas, legadas pelo Iluminismo.” 4 Junto com a 

formação dos Estados modernos, a plural produção normativa (formada por muitas 

fontes) concede espaço ao ordenamento jurídico estatal. Dessa forma, esse Estado é 

o resultado das lutas contra o domínio da Igreja e também das pequenas organizações 

políticas, na busca pela unificação do poder político.  

 
1 BELLI, Benoni. Direitos humanos e dominação nas relações internacionais contemporâneas. Revista 
Política Externa. Vol. 14 nº 2 set/out/nov 2005. p.68. 
2 Ibidem, p.68. 
3 Ibidem, p.69. 
4 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de.; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. – Belo Horizonte : Fórum, 2012.1. ed. p.58. 
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Em suma: “A anterior situação de pluralismo jurídico é substituída pelo 

monismo, com a monopolização da produção normativa pelo Estado.”5 Portanto, os 

autores Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento concluem:  

O constitucionalismo moderno se assenta em três pilares: a contenção do 
poder dos governantes, por meio da separação de poderes; a garantia de 
direitos individuais, concebidos como direitos negativos oponíveis ao Estado; 
e a necessidade de legitimação do governo pelo consentimento dos 
governados, pela via da democracia representativa.6 

 

Demonstrando as características mais importantes do constitucionalismo 

moderno os autores definem que a restrição de poder aliada às garantias individuais 

e a anuência do povo foi o caminho seguido. É importante ressaltar que nesse 

momento histórico o consentimento dos governados era feito somente por aqueles 

que tinham direito à voto, tendo em vista que esse ainda não era universal. 

A partir de reflexões complexas sobre o transcorrer da história e seu 

desenvolvimento resulta o valor normativo da Constituição “pelo empenho em 

aperfeiçoar os meios de controle do poder, em prol do aprimoramento dos suportes 

da convivência social e política”.7 Com o passar do tempo, o constitucionalismo foi 

sofrendo modificações. Atualmente, é mais conhecido como neoconstitucionalismo, 

onde não é mais possível falar na soberania e supremacia do Parlamento, mas sim, 

na superioridade da Constituição.  

Nesse cenário contemporâneo, a Constituição determina os poderes e esses 

ficam subordinados a ela. Dessa forma, Paulo Gustavo Gomet Branco segue 

explicando a pertinência da Constituição no neoconstitucionalismo: 

 

[...]garantida por mecanismos jurisdicionais de controle de 
constitucionalidade. A Constituição, além disso, se caracteriza pela absorção 
de valores morais e políticos (fenômeno por vezes designado como 
materialização da Constituição), sobretudo em um sistema de direitos 
fundamentais autoaplicáveis. Tudo isso sem prejuízo de se continuar a 
afirmar a ideia de que o poder deriva do povo, que se manifesta 
ordinariamente por seus representantes.8 

 

 
5 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de.; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. – Belo Horizonte: Fórum, 2012.1. ed. p.58. 
6 Ibidem, p.60. 
7 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Capítulo 1. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e atual. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.76. 
8 Ibidem, p.77(grifo nosso). 
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Gonet Branco lembra que os direitos fundamentais não necessitam de 

regulamentação para serem aplicados aos casos concretos, como previsto pelo 

parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Esse artigo garante ainda 

a aplicação interna das decisões e tratados internacionais que o Brasil seja signatário: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

                                         [...] 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais.9 

 

Os parágrafos 2º e 3º demonstram a não taxatividade do artigo e o caminho 

que deve ser seguido para que um tratado internacional tenha validade dentro do 

Brasil. Com efeito, o 3º parágrafo explicita tratados e convenções internacionais de 

direitos humanos, não deixando margem à interpretação, e enfatizando que seguida 

a burocracia citada no Congresso Nacional, os tratados terão equivalência de 

emendas constitucionais. 

Sidney Guerra organizou seu pensamento explicando a linha do tempo dos 

direitos humanos, assim: “Evidencia-se que ações significativas foram deflagradas 

ainda no século XIX com desdobramentos no século XX no processo de 

internacionalização dos direitos humanos que se estende até os dias atuais.”10, 

deixando claro os períodos mais relevantes no desenvolvimento desse tema.  

Por outro lado, para entender o poder dos direitos humanos nas relações 

internacionais entre Estados e o significado e consequências de seu emprego, 

Douzinas relata conceitos políticos e econômicos relevantes introduzidos a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

Ao separar a humanidade da cidadania, a Declaração (e os hoje tratados de 
direitos humanos), introduziu uma teologia histórica, que promete sua futura 
unificação. Duas alternativas se abrem: o imperialismo, evidente nas guerras 
napoleônicas e hoje no Iraque, em que a nação pretende ser a expressão da 
humanidade e espalhar sua influência civilizadora através da conquista. Ou 

 
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
10 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.28. 
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o cosmopolitismo, em que valores universais substituem as idiossincrasias 
locais. A Revolução Francesa aboliu a escravidão e deu às pessoas de cor 
direitos políticos por um período limitado, rescindidos após o Terror. Coube à 
Revolução Haitiana, que ampliou os direitos de escravos e colonos, defender 
o universalismo contra seus inventores.11 

 

Os exemplos realistas apresentados por Costa Douzinas demonstram a 

aplicação prática da Declaração e, inclusive em determinados momentos, sua 

ineficácia. Ao mesmo tempo que contrapõe exemplos ocorridos no final do século XIX 

em dois continentes diferentes (Revolução Francesa na Europa e Revolução Haitiana 

na América Central), Costa evidencia as diferenças de perspectiva e luta por direitos, 

principalmente no tocante da cor da pele dos requerentes revolucionários. No caso do 

Haiti o desfecho geopolítico foi ainda maior com a sua emancipação, mas nem por 

isso os direitos dos escravos e colonos foram menosprezados.  

Tendo em vista essa discrepância histórica teórico-prática, como elucidar e 

aplicar a proteção dos direitos humanos?  

 

1.1 O que são os Direitos Humanos e seus aspectos políticos 

 

A definição de Direitos Humanos não é única e às vezes pode parecer vaga. 

Nesse sentido Sidney Guerra conclui: “Os direitos humanos não se apresentam como 

um produto acabado.”12. Assim como outras tantas áreas, os direitos humanos e as 

suas proteções foram sendo modificados com o passar do tempo.  

Sobre o surgimento da nomenclatura dos direitos humanos Costas Douzinas 

explica que em 1920 foi visualizado em textos jurídicos, mas com referências 

genealógicas mais antigas que remontam à Grécia:  

A primeira referência a ‘direitos humanos’ aparece em textos legais da 
década de 1920. Mas sua genealogia remonta à cosmologia grega e à 
ideia de direito natural. Para os gregos, o universo e cada ser animado e 
inanimado tem uma natureza única, que determina o seu fim ou 
propósito.13 

 

 
11DOUZINAS, Costa.Quem são os ‘humanos’ dos             direitos? Projeto Revoluções. p. 4. 
12 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.27. 
13DOUZINAS, Costa. São os direitos universais? Projeto Revoluções. Disponível em: 
<http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/sao_os_direitos_universais.pdf>. Acesso em: 20 de mar. 
de 2021. p.2. 

http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/sao_os_direitos_universais.pdf
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Joaquim Herrera Flores lembra que “Falar de direitos humanos, no mundo 

contemporâneo, supõe enfrentar-se desafios completamente diferentes dos que 

enfrentaram os redatores da Declaração Universal de 1948.”14. Ou seja, para o contexto 

social da época da concepção da Declaração Universal, a vida na atualidade é composta 

por realidades inimagináveis e por isso os desafios da adaptação e atualização da 

Declaração são constantes.  

A política e a diplomacia influenciam mais os direitos humanos do que outros 

amparos jurídicos e sociais. Levando em consideração esses diferentes pontos de vista 

sobre a mesma temática, Costa Douzinas expõe a problemática:  

Se a lei é imanente e racionalmente abrangente ou imposta de fora é a 
questão crucial nos debates contemporâneos entre aqueles que acreditam que 
os direitos humanos são assegurados universalmente pelos mesmos modos 
e os relativistas que negam isso.15 

 

Costa traz conceitos parecidos aos apresentados por Benoni referentes ao 

Tratado de Westfalia. Ou, melhor dizendo, levanta a discussão sobre a dificuldade de 

imposição interna da proteção (externa) dos direitos humanos. 

Ainda no concerne da sociedade e economia, Herrera responsabiliza o 

neoliberalismo pela diferente concepção da política social e aplicação dos direitos 

humanos na atualidade. Ele demonstra os efeitos práticos da priorização da economia 

ante os aspectos sociais e humanos da sociedade.  

Enquanto em décadas posteriores à “nossa” Declaração, os economistas e 
políticos keynesianos reformulavam os âmbitos produtivos e geoestratégicos, 
nas bases de uma “geopolítica de acumulação capitalista baseada na 
inclusão”, política que assentou as bases do chamado Estado de bem-estar 
(pactos entre capital e trabalho com o Estado servindo de garantidor e árbitro 
da distribuição da riqueza). Desde o princípio dos anos 70 até os dias de hoje 
grande parte desse edifício desmoronou, em razão da extensão global de 
uma “geopolítica de acumulação capitalista baseada na exclusão” e que recebe 
o nome de neoliberalismo– desregulamentação dos mercados, dos fluxos 
financeiros e da organização do trabalho, com a conseguinte erosão das 
funções do Estado. Se na fase de inclusão, os direitos significavam barreiras 
contra os “desastres” – efeitos não intencionais da ação intencional – que 
produzia o mercado; na fase de exclusão, é o mercado quem dita as 
normas permitindo, principalmente às grandes corporações 
transnacionais, superar as “externalidades” mediática comprometida 

 
14HERRERA FLORES, Joaquín. Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência. 
Revista Seqüência – Estudos Jurídicos e Políticos, Vol. 23, No. 44, 9-30. p.9. 
15DOUZINAS, Costa. São os direitos universais? Projeto Revoluções. Disponível em: 
<http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/sao_os_direitos_universais.pdf>. Acesso em: 20 de mar. 
de 2021. p.5. 

http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/sao_os_direitos_universais.pdf
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com a manutenção do status quo genocida e, aparentemente, 
imutável.16 

 

Ao sinalizar que as normas são determinadas pelo mercado Joaquín Herrera 

Flores demonstra um problema antigo, mas ainda assim presente no mundo 

contemporâneo que é o domínio exercido por grandes empresas que acabam 

tomando o poder central e o controle das mãos do povo e governantes, mas sem 

serem responsabilizadas e sem culparem os reais responsáveis por possíveis crimes 

e violações no tocante dos direitos humanos. Anuindo com esse conceito de 

responsabilização de governantes que acataram a violação interna e externa dos 

direitos humanos como forma de manutenção política, Zizek, a partir da interpretação 

de Lindgren discorre: 

Ao explicar o neoconservadorismo atual com percepção profunda, chamando 
atenção para os engodos da nova normatividade emergente, Zizek, 
ademais de descritivo, acabou sendo, também, involuntariamente profético. 
Afinal, conforme hoje é sabido, os conservadores no poder optaram por 
combater o neoconservadorismo terrorista com ações, instrumentos e 
meios, alguns dos quais normativos, que violam ainda mais a 
universalidade dos direitos humanos.17 

 

É notável o desgosto de alguns autores com a forma que são retratados e até 

desconsiderados os direitos humanos em determinadas narrativas. Belli tentou 

justificar esse comportamento comparando o mundo que vivíamos em 2005 (ano que 

escreveu o artigo) com o período pós Segunda Guerra no cenário mundial.  

É claro que não vivemos um momento tão dramático que possa ser 
comparado aos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, mas a 
facilidade com que os direitos humanos são descartados não deixa de 
preocupar e suas consequências não devem ser minimizadas.18 

 

A partir destas leituras surge o questionamento: será que, atualmente, no meio 

de uma pandemia mundial que somente no Brasil contaminou mais de 15 milhões de 

pessoas e matou 441 mil19 em pouco mais de 12 meses, sem mencionar o efeito 

 
16 HERRERA FLORES, Joaquín. Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência. 
Revista Seqüência – Estudos Jurídicos e Políticos, Vol. 23, No. 44, 9-30. p.9 (grifo nosso). 
17 LINDGREN ALVES, José Augusto. O Contrário dos Direitos Humanos (explicitando Zizek). Revista 
Brasileira de Política Internacional, janeiro-junho, 2002 /vol. 45, número 001 Instituto Brasileiro de 
Relações Internacionais. Brasília, Brasil, 92-116. p.112 (grifo nosso). 
18 BELLI, Benoni. Direitos humanos e dominação nas relações internacionais contemporâneas. Revista 
Política Externa. Vol. 14 nº 2 set/out/nov 2005. p.66 (grifo nosso). 
19 NÚMEROS do Coronavírus, Entenda o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo. Gazeta do Povo. 
Disponível em: <https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/numeros/>. Acesso em: 21 de 
maio de 2021. 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/numeros/
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devastador para a economia e o aumento da pobreza, o cenário não estaria próximo, 

se possível comparar, ao período entre e pós guerra na Europa? Quem poderia fazer 

esse julgamento para definir o quão dramática é a vida e o sofrimento de alguém?  

No âmbito da pobreza extrema e fome no Brasil, Camille Couto trouxe números 

mortificantes que colocam em xeque qualquer política econômica aplicada no país 

nos últimos anos, mas principalmente durante a pandemia do Coronavírus.  

Cenário da fome no Brasil é considerado o pior, em décadas, por 
representantes de movimentos sociais. Em meio à pandemia do coronavírus, 
o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou, e 
atinge cerca de 27 milhões de pessoas, 12,8% da população brasileira.20 

 

Tendo acesso a esses dados assustadores que demonstram que quase 13% 

dos brasileiros estão completamente sem garantia alimentar em meio a maior crise 

sanitária do século XXI, como justificar a aplicação dos direitos humanos em países 

que estão em guerra civil (ou não), enquanto não é possível manter a população 

brasileira segura dentro do Brasil?  

José Augusto Lindgren Alves ao fazer análise do texto de Zizek resume o 

problema político enfrentado pelos direitos humanos a nível mundial, mesmo antes da 

pandemia, suas palavras já eram certeiras. 

Por que motivo, ao mesmo tempo em que são citados com tanta frequência em 
quase todo o planeta, os direitos humanos continuam objeto de tamanha 
descrença (e tamanho desconhecimento!) de parte daqueles que mais 
deveriam proteger? Que razões mais ou menos abrangentes do que a 
conhecida duplicidade (double-standards) dos poderosos [...].21 

 

Dessa forma fica claro o descontentamento do autor com as escolhas feitas 

pelas pessoas com poder ao se eximirem da responsabilidade de aplicar e globalizar 

os ensinamentos e práticas dos direitos humanos. Mas outros questionamentos 

podem ser levantados, como, por exemplo, qual o papel político dos direitos humanos 

no mundo em 2021? Quais ou quem seriam os agentes responsáveis pela sua 

aplicação na atualidade?  

 
20 COUTO, Camille. População abaixo da linha da pobreza triplica e atinge 27 milhões de brasileiros. 
CNN Brasil, Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/08/populacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-
atinge-27-milhoes-de-brasileiros>. Acesso em: 10 de abril de 2021. (grifo nosso). 
21 LINDGREN ALVES, José Augusto. O Contrário dos Direitos Humanos (explicitando Zizek). Revista 
Brasileira de Política Internacional, janeiro-junho, 2002 /vol. 45, número 001 Instituto Brasileiro de 
Relações Internacionais. Brasília, Brasil. p.95. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/08/populacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-atinge-27-milhoes-de-brasileiros
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/08/populacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-atinge-27-milhoes-de-brasileiros
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Ainda sobre a obrigatoriedade de dispor sobre os direitos humanos Costas 

Douzinas é enfático ao ressaltar as limitações jurídicas e em alguns casos até éticas 

e morais enfrentada pelos legisladores: “Nossa lei legisla sobre obrigações em matéria 

de crime ou delito. Mas os deveres morais não podem ser facilmente legislados.” E 

depois percebe que a própria lei enfrenta entraves quando o assunto são os direitos 

humanos: “A lei pode fortalecê-los, mas não criá-los.”22 

Para outros autores os problemas históricos que influenciaram a Declaração 

Universal em 1948 representavam exatamente o século XX e as consequências do 

Holocausto, mas não necessariamente uma evolução moral da sociedade. Benoni 

Belli então sintetizou: 

Mas foi também com base nessa experiência trágica que se erigiu o sistema 
contemporâneo de promoção e proteção dos direitos humanos, a começar 
pela Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, ambos de 1948. 

Como a história não é cumulativa, nem teleológica, os graves atentados aos 
direitos humanos no passado não são garantia de sua erradicação no 
presente ou no futuro.23 

 

O autor resume a fragilidade da aplicação e reconhecimento dos direitos 

humanos e demonstra que a sua defesa e manutenção deve ser algo contínuo para 

se conservar eficaz e duradouro.  

 

1.2 Os Direitos Humanos para a Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

Como demonstrado no item anterior, a maioria das definições contemporâneas 

de direitos humanos surgiram a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e por isso são relacionadas à Organização das Nações Unidas (ONU).  

Dotadas de personalidade jurídica, as organizações internacionais devem ser 

reconhecidas pelos Estados, mesmo os que não são seus membros. Percebe-se 

como organização internacional a união composta de Estados soberanos que atinge 

 
22DOUZINAS, Costa. São os direitos universais? Projeto Revoluções. Disponível em: 
<http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/sao_os_direitos_universais.pdf>. Acesso em: 20 de mar. 
de 2021. p.5. 
23 BELLI, Benoni. Direitos humanos e dominação nas relações internacionais contemporâneas. Revista 
Política Externa. Vol. 14 nº 2 set/out/nov 2005. p.65 (grifo nosso). 

http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/sao_os_direitos_universais.pdf
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personalidade jurídica própria e por isso pode ser distinta da personalidade jurídica de 

seus participantes.24 

A Liga das Nações foi a percursora da Organização das Nações Unidas. A 

maior diferença entre elas, além do fracasso da primeira e não da última é que o Pacto 

das Nações não atribuía de forma expressa um status jurídico próprio à organização. 

Ou seja, alguns temiam que a Liga ou Sociedade das Nações (SDN) virasse um super-

Estado. Mesmo com esse medo latente, seria inverídico negar a personalidade 

jurídica no plano internacional, tanto da Liga quanto da ONU.25  

No século XX, mais precisamente entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra 

Mundial desolou principalmente a Europa. Ideais discriminatórios levaram ao 

Holocausto com o objetivo de “limpar a Europa”. 26 Esse cenário e acontecimentos 

demonstraram a ineficácia da Liga no tocante da paz, união e todas os seus outros 

objetivos.  

Sidney Guerra reflete sobre o papel da Carta das Nações Unidas para os 

direitos humanos: “Entretanto, é a partir de 1945, com a proclamação da Carta da 

ONU, que o sistema internacional de proteção dos direitos humanos ganha força e 

destaque, “inaugurando” o Direito Internacional dos Direitos Humanos.”27 Demonstra, 

portanto, o mérito da Carta e do surgimento da Organização das Nações Unidas para 

os direitos humanos.  

 

1.2.1 A Carta das Nações Unidas 

 

Com o propósito principal de garantir a paz e situar mecanismos diversos de 

segurança coletiva, a Carta das Nações Unidas datada de 26 de junho de 1945 foi o 

tratado constitutivo da ONU, elaborada como consequência do final da Segunda 

Guerra Mundial. O documento dispõe principalmente sobre conflitos interestatais no 

quesito da ameaça ou ruptura da paz. Na atualidade, os conflitos internos foram sendo 

 
24 VARELLA, Marcelo D. Direito Internacional Público- 4ª edição- São Paulo: Saraiva, 2012. p. 288. 
25 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais – 3ª edição Rev. 
atual. e ampl. – Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.16. 
26 JUDT, Tony. Pós-Guerra: Uma História da Europa desde 1945 – Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p.30. 
27 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.28. 
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multiplicados e são, muitas vezes, mais cruéis que as disputas ocorridas no plano 

internacional.28  

O brilhante professor Sidney Guerra reforça a importância da Carta de São 

Francisco e como localizar nela os direitos humanos e a sua importância: “Dentre 

vários artigos da Carta da ONU, o artigo 55, alínea c, dispõe que as Nações Unidas 

favorecerão o respeito universal e efetivo aos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.”29. Esse 

artigo pertence ao Capítulo IX do documento e discorre sobre cooperação econômica 

e social internacional: 

Artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, 
necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no 
respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos 
povos, as Nações Unidas favorecerão: 

[...] 
c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 
religião.30 

 

É possível visualizar neste artigo, mais especificamente na alínea c que a ONU 

desde sua criação visava preconizar um movimento novo em âmbito mundial que era 

anunciar todos os seres humanos como detentores de direitos, sem ressalvas.  

 

1.2.2 Artigos mais relevantes da Carta das Nações Unidas na temática dos 

Direitos Humanos 

 

Além de estabelecer a organização hierárquica da ONU e a manutenção da 

paz, a Carta de São Francisco também defende a defesa dos direitos humanos, 

sobretudo em seus artigos 13, 62, 68 e 76. Dessa forma, o artigo 13, alínea b propaga 

que cabe à Assembleia Geral fazer recomendações com o objetivo de beneficiar o 

desfrute dos direitos humanos, entre outras atribuições.  

Artigo 13. 1. A Assembleia Geral iniciará estudos e fará recomendações, 
destinados a: 

 
28PEREIRA, Maria de Assunção do Vale. A Intervenção Humanitária no Direito Internacional 
Contemporâneo- Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 199-201. 
29 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.28. 
30 ONU. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20 
de%20todos%20os%20povos.>.Acesso em: 11 de abr. de 2021 (grifo nosso). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
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a) promover cooperação internacional no terreno político e incentivar o 
desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação; 
b) promover cooperação internacional nos terrenos econômico, social, 
cultural, educacional e sanitário e favorecer o pleno gozo dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, por parte de todos os povos, sem 
distinção de raça, sexo, língua ou religião. 
2. As demais responsabilidades, funções e atribuições da Assembleia Geral, 
em relação aos assuntos mencionados no parágrafo 1(b) acima, estão 
enumeradas nos Capítulos IX e X.31 

 

As atribuições da Assembleia Geral da ONU são colossais, mas entre elas a 

própria organização incute que cabe:  

Iniciar estudos e fazer recomendações que promovam a cooperação política 
internacional, o desenvolvimento e a codificação do direito internacional, a 
realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e a 
colaboração internacional no campo econômico, social, humanitário, cultural, 
educacional e da saúde.32 

 

Ainda na Carta das Nações, no artigo 62 são definidos alguns parâmetros do 

Conselho Econômico e Social, órgão este que tem autonomia para fazer 

recomendações à Assembleia Geral sobre a observância e resguardo dos direitos 

humanos. 

Artigo 62. 1. O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e 
relatórios a respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social, 
cultural, educacional, sanitário e conexos e poderá fazer recomendações a 
respeito de tais assuntos à Assembleia Geral, aos Membros das Nações 
Unidas e às entidades especializadas interessadas. 
2. Poderá, igualmente, fazer recomendações destinadas a promover o 
respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos. 
3. Poderá preparar projetos de convenções a serem submetidos à 
Assembleia Geral, sobre assuntos de sua competência. 
4. Poderá convocar, de acordo com as regras estipuladas pelas Nações 
Unidas, conferências internacionais sobre assuntos de sua competência.33 

 

De tal modo, queda claro que é necessário um trabalho conjunto entre os 

órgãos e conselhos que compõem a entidade das Nações Unidas, principalmente na 

defesa e promoção dos direitos humanos.  

 
31 ONU. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20 
de%20todos%20os%20povos.>. Acesso em: 11 de abr. de 2021 
32 SAIBA mais sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. c.2021. Centro Regional para Informação 
da Europa Ocidental das Nações Unidas. Disponível em: <https://unric.org/pt/saiba-mais-sobre-a-
assembleia-geral-das-nacoes-unidas/> Acesso em: 11 de abr. de 2021. (grifo nosso). 
33 ONU. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20 
de%20todos%20os%20povos.>. Acesso em: 11 de abr. de 2021 (grifo nosso). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
https://unric.org/pt/saiba-mais-sobre-a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas/
https://unric.org/pt/saiba-mais-sobre-a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos


20 

 

Outrossim, o artigo 68 do documento define demais atribuições do ECOSOC 

(Conselho Econômico e Social das Nações Unidas) e enfatiza novamente a 

preservação dos direitos humanos, citando-o enquanto não faz o mesmo com outras 

garantias: “Artigo 68. O Conselho Econômico e Social criará comissões para os 

assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos humanos assim como 

outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas funções.” 34 

Em aspecto mais amplo o artigo 76 da Carta ressalta os propósitos das Nações 

Unidas e seu sistema de tutela. 

Artigo 76. Os objetivos básicos do sistema de tutela, de acordo com os 
Propósitos das Nações Unidas enumerados no Artigo 1 da presente Carta 
serão: 
a) favorecer a paz e a segurança internacionais; 
b) fomentar o progresso político, econômico, social e educacional dos 
habitantes dos territórios tutelados e o seu desenvolvimento progressivo para 
alcançar governo próprio ou independência, como mais convenha às 
circunstâncias particulares de cada território e de seus habitantes e aos 
desejos livremente expressos dos povos interessados e como for previsto nos 
termos de cada acordo de tutela; 
c) estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo língua ou religião 
e favorecer o reconhecimento da interdependência de todos os povos; 
e 

d) assegurar igualdade de tratamento nos domínios social, econômico e 
comercial para todos os Membros das nações Unidas e seus nacionais e, 
para estes últimos, igual tratamento na administração da justiça, sem prejuízo 
dos objetivos acima expostos e sob reserva das disposições do Artigo 80.35 

 

Por conseguinte, os direitos humanos estão listados como bem jurídico fim da 

ONU, ou seja, a Organização visa a proteção e defesa dos direitos humanos desde a 

sua criação. Na alínea c do artigo 76 acima mencionado é possível visualizar que 

alguns tópicos foram elencados como exemplo de respeito aos direitos humanos. 

Atentando para o fato de que o documento é datado de 1948, é abismável que os 

itens listados ainda sejam violados com muita frequência. Em 2020, por exemplo, o 

mundo foi confrontado e responsabilizado por atos racistas como o caso de George 

Floyd, homem negro estadunidense assassinado por um policial branco nos Estados 

Unidos, mas também casos como o do consumidor negro João Alberto ocorrido numa 

 
34 ONU. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20 
de%20todos%20os%20povos.>. Acesso em: 11 de abr. de 2021 (grifo nosso). 
35 Ibidem, (grifo nosso). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm#:~:text=unir%20as%20nossas%20for%C3%A7as%20para,social%20de%20todos%20os%20povos
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sede do supermercado Carrefour no Brasil. Nas duas situações foram mortos por 

asfixia e com os crimes tendo sido filmados. 36 

Sidney vai aproveitar e citar (a partir de uma publicação da própria organização 

em espanhol) nove formas que a ONU está se encargando de proteger a defesa dos 

direitos humanos.  

De fato, a grande preocupação dos Estados ao criarem a mencionada 
organização internacional era de constituir um sistema que pudesse garantir 
maior segurança e paz no campo internacional, bem como criar um sistema 
de proteção aos direitos humanos em razão das atrocidades que haviam sido 
praticadas ao longo da história.  

A importância e envergadura das atividades desenvolvidas pelas 
Nações Unidas para promover e proteger os direitos humanos estão se 
expandindo com o passar dos anos e atuando em várias frentes. 37 

 

O autor defende que a criação da ONU e mais particularmente a sua atuação 

no tangente dos direitos humanos foi crescendo com o decorrer do tempo. Outrossim, 

demostra sua constante evolução, mas ao mesmo tempo, instabilidade.  

 

1.3 Organizações e Conselhos regionais para a tutela dos Direitos Humanos 

 

O primeiro continente que de forma organizada e em tempo célere desenvolveu 

sua própria Declaração foi a América. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem surgiu como resultado da IX Conferência Internacional Americana e foi 

aprovada em 1948, levando em consideração:  

Que, em repetidas ocasiões, os Estados americanos reconheceram que os 
direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele cidadão de 
determinado Estado, mas sim do fato dos direitos terem como base os atributos 
da pessoa humana; 

  

 Que a proteção internacional dos direitos do homem deve ser a orientação 
principal do direito americano em evolução;38 

 

 
36 NEVES, Ernesto. O vírus do racismo chocou os Estados Unidos e o Brasil em 2020. Revista VEJA, 
Editora Abril, 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/mundo/o-virus-do-racismo-chocou-os-estados-unidos-e-o-brasil-em-2020/>. 
Acesso em: 21 de mar. de 2021. 
37 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.81 (grifo 
nosso). 
38 DECLARAÇÃO Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Bogotá, 1948. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm> Acesso em: 11 de abr. de 
2021.  

https://veja.abril.com.br/mundo/o-virus-do-racismo-chocou-os-estados-unidos-e-o-brasil-em-2020/
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm
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Sidney demonstra a importância da Declaração e que desde seu preâmbulo já 

enuncia que todos os homens nascem livre, além de discorrer sobre outros direitos e 

deveres efetivamente elementares.  

[...] as maiores contribuições do referido documento internacional foram: a 
concepção integral dos direitos humanos, isto é, os direitos civis, políticos, 
sociais, culturais e econômicos; a parte normativa vis-à-vis Estados não 
partes na Convenção Americana de Direitos Humanos; a relação estreita 
entre direitos e deveres. 39 

 

Por outro lado, José Alfredo de Oliveira Baracho apresenta a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem e a quebra de protocolo internacional conhecida e 

utilizada antes dele e suas consequências para o Direito Internacional no cenário 

europeu. 

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, consagrando a proteção dos 
direitos do homem na ordem jurídica internacional aboliu a distinção radical 
entre ordem interna e ordem internacional, sobre a qual estava fundado 
o Direito internacional clássico. O direito europeu, no que toca aos direitos 
do homem, visa assegurar em nome dos valores comuns e superiores do 
Estado a proteção dos interesses dos indivíduos. Essa ideia, de uma ordem 
comum, passou a dar plenos efeitos aos direitos e liberdades da pessoa.40 

 

Sidney Guerra nos explica este exemplo de sucesso que foi influenciado pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos no pós Segunda Guerra Mundial. Na 

Europa, continente mais afetado diretamente pelos conflitos: “A Convenção para a 

proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais foi concebida pelo 

Conselho da Europa, tendo sido aberta à assinatura em Roma, no dia 4 de novembro 

de 1950, e entrou em vigência no mês de setembro de 1953.”41 

Ainda sobre a Convenção Europeia Baracho reflete a importância para os 

direitos humanos instituídas por ela:  

[...] é caracterizada pelo mecanismo judiciário, que ela instituiu, no plano 
europeu, com o objetivo de assegurar a garantia coletiva de certos 
direitos, considerados como fundamentais a toda sociedade 
democrática. Consagra a todas as pessoas a jurisdição das “garantias 
democráticas”, independentemente da nacionalidade e de sua residência. O 
preâmbulo da Convenção ressalta o papel dos meios para atender à 

 
39 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.178. 
40 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. A prática jurídica no domínio da proteção internacional dos 
direitos do homem: a Convenção Européia dos Direitos do Homem. Revista de informação legislativa, 
v. 35, n. 137, p. 91-117, jan./mar. 1998, 01/1998. p. 94. (grifo nosso). 
41 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.138. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/335
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/335
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salvaguarda e ao desenvolvimento dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais.42 

 

José Alfredo de Oliveira Baracho já reconhecia em 1998, anos antes da 

unificação da moeda e poucos anos depois da criação da União Europeia essa ideia 

de aliança como forma de garantias, nesse caso, a proteção dos direitos 

fundamentais.  

Algumas décadas depois no continente africano houve, em junho de 1981 a 

adoção da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e Direitos dos Povos. Firmada 

em Nairóbi, no Quênia o documento dispõe sobre muitos direitos. Sidney Guerra 

resume a Carta: 

Em relação aos indivíduos, a Carta consagra direitos para todos, sem 
nenhuma distinção, nomeadamente de raça, etnia, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional, social, fortuna, 
nascimento ou qualquer outra situação, que passam pela proteção à 
integridade física e psicológica, à vida digna, à não submissão a escravidão, 
tortura ou qualquer tratamento desumano, à liberdade de crença e religião, à 
liberdade de circulação etc.43 

 

É importante ressaltar que mesmo que este documento tenha demorado a 

emergir, a sua importância é reconhecida e celebrada. Dessa forma, Sabrina da Silva 

Oliveira expõe que a Carta “enfatiza a adesão às liberdades e aos direitos humanos e 

dos povos contidos nas declarações, convenções e outros instrumentos adotados no 

quadro da OUA, do Movimento dos Países Não-Alinhados e da ONU.”44  

 O que essas Declarações, Cartas e Convenções têm em comum entre elas e 

com a Declaração dos Direitos Humanos é que todas visam elencar e defender os 

Direitos Humanos aplicando, mesmo que somente localmente, essas proteções. 

Resta claro que cada continente já está preservando os direitos humanos dentro das 

suas delimitações geográficas, ou pelo menos reconhecendo a existência deles. Até 

porque, em teoria, todos os países já deveriam estar respeitando a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos desde 1948 ou na pior das hipóteses a Carta de São 

 
42 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. A prática jurídica no domínio da proteção internacional dos 
direitos do homem: a Convenção Européia dos Direitos do Homem. Revista de informação legislativa, 
v. 35, n. 137, p. 91-117, jan./mar. 1998, 01/1998. p. 93. (grifo nosso). 
43 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. p.156. 
44OLIVEIRA, Sabrina da Silva. Análise das Cartas Africanas de Direitos Humanos e sua aplicação no 
Sudão. Âmbito Jurídico, 01 de maio de 2011. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/analise-das-cartas-africanas-de-direitos-humanos-e-
sua-aplicacao-no-sudao/> Acesso em: 11 de abr. de 2021.  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/335
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/335
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/analise-das-cartas-africanas-de-direitos-humanos-e-sua-aplicacao-no-sudao/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/analise-das-cartas-africanas-de-direitos-humanos-e-sua-aplicacao-no-sudao/
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Francisco, desde 1945. Nessa perspectiva, surge o questionamento: Como são 

aplicados os direitos humanos no cenário internacional? Essa aplicação é política? 

Quem são os responsáveis?  
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2 APLICAÇÃO POLÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS NO CENÁRIO 
INTERNACIONAL  

 

A maioria das pessoas que atuam em organismos internacionais, incluindo as 

alocadas na própria ONU trabalham para que seja possível atingir um nível geral de 

bem-estar social mais elevado. O trabalho é árduo, mas a busca constante pela 

manutenção e segurança dos direitos básicos dos indivíduos é incessante entre os 

entes globais. 

More than 80 percent of the personnel of the global agencies, including the 
United Nations itself, work on issues concerning a higher level of general 
welfare for the world’s people.” […] “Yet all of it is intended to contribute, and 
arguably to some extent does, to ‘. the creation of conditions of stability and 
well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among 
nations…’ (Art. 55, UN Charter) 45 

 

Como previsto pelo artigo 55 da Carta das Nações Unidas, já citado no 1º 

capítulo, todo esse trabalho visa contribuir para o amigável e pacífico relacionamento 

entre as nações, criando para isso, condições necessárias de estabilidade e bem-

estar. Queda claro que desde o surgimento da Organização das Nações Unidas houve 

um estímulo ao desenvolvimento econômico que cresceu ao perceberem que a 

população pobre estava empobrecendo ainda mais.  

Although from its earliest conception, the United Nations has been associated 
with encouraging economic development, this took on new dimensions with a 
growing realization that not only were large parts of the world population poor 
but also were growing relatively poorer. The incidence and consequences of 
poverty repeatedly were underlined by the General Assembly and in studies 
carried out by the secretariats of organizations in the UN system. Although 
development activities based on flows of official financing grew rapidly, they 
have never breached the rather narrow limits imposed on them both by major 
donor governments and by the conditions under which recipient authorities 
would accept aid. Neither experts nor governments, moreover, have been 
able to mark out highly reliable paths to development. Consequently, both 
economic theories of development and practical measures still generate 
controversy.46 

 
45 “Mais de 80 porcento do pessoal que atua nas agências globais, incluindo na Organização das 
Nações Unidas, trabalha nas questões referentes a um maior nível de bem-estar social para a 
população mundial. [...] ‘Mesmo assim, tudo isso visa contribuir, e provavelmente até certo ponto 
contribui, para a criação de condições de estabilidade e bem estar as quais são necessárias para uma 
relação pacífica e amigável entre as nações...’ (Art. 55, Carta das Nações Unidas)” (tradução nossa) 
BAEHR, Peter R.; GORDENKER, Leon. The United Nations: Reality and Ideal. Fourth Edition. New 
York, Palgrave Macmillan, 2005. p. 125. 
46 “Ainda que no início da sua concepção, a Organização das Nações Unidas tenha sido associada 

com o encorajamento ao desenvolvimento econômico, isso tomou novas dimensões com a crescente 
percepção que não somente grandes parcelas da população mundial eram pobres, mas também 
estavam ficando cada vez mais pobres. A incidência e as consequências da pobreza foram repetidas 
vezes discutidas na Assembleia Geral e em estudos realizados pelos Secretariados de organizações 
do Sistema ONU. Apesar do desenvolvimento de atividades baseadas nos fluxos oficiais de 
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Sendo assim, de acordo com Baehr e Gordenker, a pobreza já estava 

protagonizando diversas discussões da Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas e sendo estudada por tantas outras organizações pertencentes ao 

sistema ONU. No tentando, nem governos e tampouco especialistas conseguiram 

convergir em um caminho ideal e confiável para o desenvolvimento. Como resultado, 

ainda há (ou pelo menos havia em 2005 quando o livro foi escrito), litígio entre as 

teorias de desenvolvimento econômica e as ações práticas para o desenvolvimento.  

 

2.1 Inclusão, universalização e soberania.  

 

Muitos são os fatores relevantes no tocante dos Direitos Humanos e dos 

motivos pelo qual sua defesa e aplicação ainda são imensamente conturbadas. Nesta 

perspectiva, faz-se necessário apresentar algumas definições e acontecimentos que 

marcaram ou marcam até hoje o mundo dos direitos humanos.  

 

2.1.1 Inclusões dos Direitos Humanos 

 

Com o tempo os princípios e valores foram sendo atualizados no cenário 

internacional. Foi preciso que o sistema internacional como um todo, abarcando 

também seus atores, reconhecessem e aplicassem essas ideias. É importante 

ressaltar que sem os princípios fundamentais a ordem internacional não existiria. 

Assim, a legitimidade e senso de justiça surgem, justamente, a partir do endosso 

destes valores pelos atores internacionais. 

International principles bring a variety of value-ideals into the international 
system. Recognizing and incorporating them is of crucial importance for the 
inclusiveness of the international system. This is a key element of the 
intersubjective dialogue among the actors of the international system. 
Recognition and incorporation are made mandatory by the fact that these 
value-ideals are viewed as valid by a significant number of strategic actors. 
These actors identify with the value-ideals and consider the endorsement of 
international principles as a condition of their own integration and participation 
in the international system. They consider them as an indispensable feature 

 
financiamento crescerem rapidamente, eles nunca superaram os limites bastante estreitos impostos a 
ambos pelos principais governos doadores e pelas condições nas quais cada autoridade recebedora 
aceitaria a ajuda. Nem os especialistas, muito menos os governos, foram capazes de sinalizar 
caminhos altamente confiáveis para o desenvolvimento. Consequentemente, tanto a teoria econômica 
do desenvolvimento, quanto as medidas práticas, ainda geram controvérsias.” (tradução nossa) Ibidem, 
p. 129. 
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of the quest for and establishment of a workable and just international system. 
As such, fundamental principles appear to be components without which the 
international order could not exist, nor hope to fulfil its claims to represent a 
sense of justice and have legitimacy.47 

 

Resta importante ressaltar que mesmo com a globalização, com os movimentos 

migratórios, com o soft power e tantas outras formas de trocas e imposições culturais, 

nem sempre os princípios e valores são compatíveis entre os Estados e agentes 

internacionais membros e signatários das mesmas Organizações e Acordos. O autor 

Coicaud ilustra a falta de compatibilidade como causadora de disputas e, inclusive, 

ambiente competitivo entre os princípios fundamentais internacionais. 

The problem is that not all principles are compatible. This lack of compatibility 
fuels a sense of competition among the fundamental international principles. 
Take for instance the issue of non-intervention in the internal affairs of other 
states and that of respect for human rights. These are both values about which 
actors feel strongly. Nevertheless, they are apt to be at odds with one another, 
and thus in competition. Their application may entail the choice of one over 
the other, which is prone to generate difficulties and dilemmas, if not 
deadlocks. Tensions are all the more possible considering that it is not only 
among principles that there may be competition but also between 
interpretations of a principle. The conflicting interpretations of sovereignty that 
affected the sovereign equality of states in the 1990s is a case in point.48 

 

Esta incompatibilidade aumenta a discussão em torno da aplicação dos direitos 

humanos. Como seria possível punir um Estado por violação aos direitos humanos se 

neste eles não seriam sequer considerados? Com efeito, os países membros da 

 
47 “Os princípios internacionais trazem uma variedade de ideais de valor para o sistema internacional. 
Reconhecê-los e incorporá-los é de crucial importância para a inclusividade do sistema internacional. 
Este é um elemento chave no diálogo intersubjetivo entre os atores do sistema internacional. Tanto o 
reconhecimento quanto a incorporação se tornam obrigatórios a partir do fato que esses ideais de valor 
são vistos como válidos por um número significante de atores estratégicos. Estes atores se identificam 
com os ideais de valor e consideram o endosso dos princípios internacionais como condição a 
participação e integração deles no sistema internacional. Eles consideram esses ideais como 
característica indispensável na busca e no estabelecimento de um sistema internacional viável e justo.  
Como tal, os princípios fundamentais parecem ser componentes sem os quais a ordem internacional 
não poderia existir, sem esperança de cumprir suas reivindicações de representar um senso de justiça 
e ter legitimidade.” (tradução nossa) COICAUD, Jean-Marc. Human rights in discourse and practice: 
The quandary of international justice. The Globalization of human rights. The United Nations University 
Press. Hong Kong, 2003.p. 182 
48 “O problema é que nem todos os princípios são compatíveis. Essa falta de compatibilidade alimenta 
um senso de competição entre os princípios internacionais fundamentais. Tomemos, por exemplo, a 
questão da não intervenção nos assuntos internos de outros Estados e do respeito pelos direitos 
humanos. Ambos são valores sobre os quais os atores valorizam bastante. No entanto, eles tendem a 
estar em conflito um com o outro e, portanto, em competição. As suas aplicações podem implicar a 
escolha de um em detrimento do outro, o que pode gerar dificuldades e dilemas, senão impasses. As 
tensões são mais possíveis quando se considera que não é apenas entre os princípios que pode haver 
competição, mas também entre as interpretações dos princípios. As interpretações conflitantes sobre 
soberania que afetaram a igualdade soberana dos Estados na década de 1990 são um bom exemplo.” 
(tradução nossa) Ibidem, p. 184. 
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Organização das Nações Unidas, pelo simples fato de pertencerem à esta 

organização devem seguir os preceitos da sua Carta e, portanto, respeitar as 

garantias pré-estabelecidas na mesma. Surge então a dúvida de como aplicar esses 

Direitos sem interferir na soberania alheia.  

 

2.1.2 Soberania dos Estados, o Estado Democrático de Direito e a 

universalização dos Direitos Humanos 

 

Lenio Streck e Jose Bolzan de Morais resumem em uma frase um grande 

imbróglio da atualidade ao dizer que: “São os direitos humanos, a nosso ver, um dos 

aspectos fundamentais para que entendamos privilegiadamente o quadro das 

relações internacionais contemporâneas, em especial no que diz respeito ao problema 

da soberania.” 49 Assim, ao trazerem a soberania para a perspectiva da aplicação dos 

direitos humanos no cenário internacional demonstram que as intervenções pela 

observância desses direitos ainda não são uma unanimidade no âmbito das relações 

internacionais.  

Streck e Morais seguem explicando os direitos humanos e o motivo da 

dificuldade de se limitar ao que foi taxativamente incluso na legislação vigente e, por 

isso, demonstram que os conceitos apresentados antes da existência dos direitos 

humanos por pensadores e filósofos como John Locke não podem ser aplicados. 

Dessa forma, os autores discordam do pensamento de direito natural de Locke e 

acreditam no “caráter fundamentalmente circunstancial”50 dos direitos humanos. 

Para tanto, é preciso que se tenha desde logo a aceitação de que os direitos 
humanos, como tais, não formam um conjunto de regras cujo conteúdo 
possa ser adquirido e construído de uma vez por todas. Não são direitos 
elaborados a partir da compreensão do que seja uma dada “natureza” 
inerente à pessoa humana, como fora pensado em determinados momentos 
históricos – veja-se o caso de John Locke, para quem, com o desvelamento 
do conteúdo desta “natureza” seria viável a elaboração dos próprios direitos 
humanos. 51 

 

Lenio e Jose, são, portanto, contrários a uma definição absoluta de direitos 

humanos que poderia não preencher todo o seu potencial tanto no tempo, quanto no 

 
49 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado 8. ed. rev. e 
atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. p.112. 
50 Ibidem, p.113. 
51 Ibidem, p.113. (grifo nosso). 
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espaço. Os direitos humanos precisam ser avaliados de acordo com a sociedade que 

se aplicam, podendo (ou devendo) mudar (evoluir) de acordo com a época e o país 

que forem empregados. 

Justamente por esse motivo é tão improvável uma uniformização universal de 

direitos humanos, mesmo no mundo contemporâneo. Alguns valores (culturais, éticos 

e morais) são mais facilmente agregáveis e outros particularmente mais complicados 

de serem incorporados à jurisprudência de todos os países.  

Para Pierre Senarclens a complicação da universalização começa com a 

própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com o autor, caso a 

discussão do documento acontecesse no cenário atual (a obra foi escrita em 2003), 

seria pouco provável que fosse aprovada na Assembleia Geral, como ocorreu em 

1948. Naturalmente o debate em torno da universalização não é novidade, mas Pierre 

enxerga que os “direitos humanos não podem ser universais a não ser que sejam 

compreendidos por incluir uma definição bem limitada de dignidade humana.”52 

The debate on universality bears a clear resemblance to the discussion on 
natural law. Are there some abstract norms to which any rational individual 
could adhere to all over the world? Philosophers and anthropologists have 
been struggling with this issue for ages and I doubt whether the recurrent 
dispute within the United Nations adds anything new to this debate. Although 
some common norms might exist in every society, such as the prohibition of 
incest and of killing, human rights cannot be universal unless they are 
understood to comprise a very limited definition of human dignity. 
Human rights should not be conceived as abstract principles and ideals of 
individual liberty and justice. They entail by definition a system of rights and 
obligations which necessitates a political order founded on democratic 
institutions and social welfare. Effective universality would require a world 
society ruled by a common government capable of implementing human rights 
as a set of positive laws to be valid everywhere. Fortunately there is nothing 
of this sort and therefore states will continue to hold ultimate 
responsibility for the promotion and defence of human rights. They will 
necessarily have their own institutions, legal arrangements, and social 
policies for the protection of these norms. 53 

 
52 SENARCLENS, Pierre de. The politics of human rights. The Globalization of human rights. The United 
Nations University Press. Hong Kong, 2003. p. 138 (tradução nossa) 
53 “O debate sobre a universalidade guarda uma clara semelhança com a discussão sobre o direito 
natural. Existem normas abstratas às quais qualquer indivíduo racional poderia aderir em todo o 
mundo? Filósofos e antropólogos têm lutado com essa questão há muito tempo e eu duvido que a 
disputa recorrente dentro da Organização das Nações Unidas acrescente algo novo a esse debate. 
Embora algumas normas comuns possam existir em todas as sociedades, como a proibição do incesto 
e de matar, os direitos humanos não podem ser universais a menos que sejam entendidos como 
uma definição, um sistema de direitos e obrigações que necessita de uma ordem política fundada em 
instituições democráticas e no bem-estar social. A universalidade efetiva exigiria uma sociedade 
mundial governada por um governo comum capaz de implementar os direitos humanos como um 
conjunto de leis positivas para serem válidas em todos os lugares. Felizmente, não há nada desse tipo 
e, portanto, os Estados continuarão a ter a responsabilidade final pela promoção e defesa dos 
direitos humanos. Eles necessariamente terão suas próprias instituições, arranjos jurídicos e 
políticas sociais para a proteção dessas normas.” (tradução nossa) Ibidem, p. 138 (grifo nosso). 
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Senarclens termina o parágrafo enaltecendo a soberania nacional frente a 

responsabilidade de aplicar e defender os direitos humanos, considerando que só 

seria possível uma total universalização desses direitos caso a sociedade mundial 

fosse governada por um único governante capaz de implementar e cumprir leis que 

fossem válidas em todos os territórios. 

Quando o assunto é soberania Coicaud explica que é uma problemática tanto 

no sentido nacional, regional, continental e até mundial. O autor delibera que após as 

dificuldades da Guerra Fria e durante os anos 1990, houve uma mudança substancial 

e inclusive prática com relação ao discurso e avaliação sobre a soberania e a 

aplicação dos direitos humanos.  

There are multiple ways to consider the issue of individual sovereignty. Each 
of the levels examined in the book – the national, regional, and global levels 
– furnishes more than one approach to the questions this issue raises. 

 

However, reflecting on the reality of ‘‘individual sovereignty,’’ by assessing to 
what extent the international community is now committed to it, seems all the 
more appropriate considering the changes that occurred in the aftermath of 
the Cold War, throughout the 1990s. These changes brought the discourse 
and practice of human rights to the centre stage of international politics. 
Reflecting on the meaning and reality of individual sovereignty through this 
angle will take us beyond the dichotomy of the civil and political versus 
economic and social rights debate. 54 

 
53 “Existem várias maneiras de examinar a soberania individual. Cada um dos níveis analisados no livro 
- os níveis nacional, regional e global - fornece mais de uma abordagem para as questões que este 
tema levanta. 
No entanto, refletir sobre a realidade da ‘‘soberania individual’’, avaliando até que ponto a comunidade 
internacional está agora comprometida com ela, parece ainda mais apropriado considerando as 
mudanças que ocorreram como consequência da Guerra Fria, ao longo da década de 1990. Essas 
mudanças trouxeram o discurso e a prática dos direitos humanos para o palco central da política 
internacional. Refletir sobre o significado e a realidade da soberania individual através deste ângulo 
nos levará além da dicotomia do debate entre direitos civis e políticos versus direitos econômicos e 
sociais.” (tradução nossa) COICAUD, Jean-Marc. Human rights in discourse and practice: The quandary 
of international justice. The Globalization of human rights. The United Nations University Press. Hong 
Kong, 2003.p. 180definição muito limitada de dignidade humana. Os direitos humanos não devem 
ser concebidos como princípios e ideais abstratos de liberdade e justiça individuais. Eles implicam, por 
definição, um sistema de direitos e obrigações que necessita de uma ordem política fundada em 
instituições democráticas e no bem-estar social. A universalidade efetiva exigiria uma sociedade 
mundial governada por um governo comum capaz de implementar os direitos humanos como um 
conjunto de leis positivas para serem válidas em todos os lugares. Felizmente, não há nada desse tipo 
e, portanto, os Estados continuarão a ter a responsabilidade final pela promoção e defesa dos 
direitos humanos. Eles necessariamente terão suas próprias instituições, arranjos jurídicos e 
políticas sociais para a proteção dessas normas.” (tradução nossa) Ibidem, p. 138 (grifo nosso). 
54 “Existem várias maneiras de examinar a soberania individual. Cada um dos níveis analisados no livro 
- os níveis nacional, regional e global - fornece mais de uma abordagem para as questões que este 
tema levanta. 
No entanto, refletir sobre a realidade da ‘‘soberania individual’’, avaliando até que ponto a comunidade 
internacional está agora comprometida com ela, parece ainda mais apropriado considerando as 
mudanças que ocorreram como consequência da Guerra Fria, ao longo da década de 1990. Essas 
mudanças trouxeram o discurso e a prática dos direitos humanos para o palco central da política 
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Trazer os Direitos Humanos para o núcleo da discussão da política 

internacional foi de suma importância para que algumas atitudes fossem tomadas 

nesse âmbito. Decisões por intervenção em países que estariam violando os direitos 

humanos foram tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU, demonstrando a 

vulnerabilidade ou flexibilização do princípio da soberania. 

Nesse sentido, o autor prossegue detalhando que os direitos humanos foram 

utilizados como elemento motivador, pelo menos em tese, para a intervenção em 

guerras locais ao longo da década de 1990. Jean-Marc discorre que no contexto pós-

Guerra Fria não era preciso recomeçar a luta dos direitos humanos para justificar a 

participação estrangeira em conflitos internos, mas somente um ajuste aos princípios 

fundamentais.  

There was no need to start from scratch in order to motivate and justify 
international involvement in the local wars of the 1990s. It only required a slight 
readjustment of the focus of the fundamental principles regulating 
international relations, including an approach that was more sensitive to 
human rights and humanitarian considerations. Understanding this 
presupposes exploring how the principles of international socialization were 
agreed upon in the post-World War II era, identifying them and examining their 
qualities. It also entails looking into the regulatory role they play by serving as 
the structural standards of international law and the international system. This 
calls for analysing how the evolution of the distribution of international 
power can influence the interpretation and application of international 
principles, thus also influencing international ethics and the guidelines 
it provides.55 

 

Assim, Coicaud enxerga o poder regulatório utilizado para a manutenção da 

estrutura habitual do sistema e direito internacional. Em suma, a influência do poder 

 
internacional. Refletir sobre o significado e a realidade da soberania individual através deste ângulo 
nos levará além da dicotomia do debate entre direitos civis e políticos versus direitos econômicos e 
sociais.” (tradução nossa) COICAUD, Jean-Marc. Human rights in discourse and practice: The quandary 
of international justice. The Globalization of human rights. The United Nations University Press. Hong 
Kong, 2003.p. 180 
55 “Não houve necessidade de começar do zero para motivar e justificar o envolvimento internacional 
nas guerras locais da década de 1990. Exigiu apenas um ligeiro reajustamento do enfoque dos 
princípios fundamentais que regulam as relações internacionais, incluindo uma abordagem mais 
sensível aos direitos humanos e às considerações humanitárias. Compreender isso pressupõe explorar 
como os princípios da socialização internacional foram acordados na era pós-Segunda Guerra Mundial, 
identificando-os e examinando suas qualidades. Implica também examinar o papel regulador que 
desempenham, servindo como os padrões estruturais do direito internacional e do sistema 
internacional. Isso exige uma análise de como a evolução da distribuição do poder internacional 
pode influenciar a interpretação e aplicação dos princípios internacionais, influenciando 
também a ética internacional e as diretrizes que ela fornece.” (tradução nossa) COICAUD, Jean-
Marc. Human rights in discourse and practice: The quandary of international justice. The Globalization 
of human rights. The United Nations University Press. Hong Kong, 2003.p. 181 (grifo nosso) 
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internacional depende da evolução interpretativa e da execução de seus princípios, 

não esquecendo da persuasão destes no desempenho da ética global.  

Lenio e Jose enfatizam o problema da universalização quando lembram que, 

ainda hoje, muitos países não respeitam sequer direitos de primeira geração de seus 

cidadãos.  

O que se percebe nesta seara é que muito dos conteúdos básicos em vários 
lugares sequer foi implementado ou, então, é sonegado; contudo, ao mesmo 
tempo, precisamos dar conta de situações novas cada vez mais 
complexas, impondo-se ao jurista uma formação qualificada que lhe 
permita enfrentar competentemente os conflitos surgidos neste meio, 
sem esquecer o fundamental, que são as estratégias próprias ao Estado 
de Direito como Estado Democrático de Direito.56 

 

Os direitos humanos e suas violações vão sendo alterados de acordo com 

situações e acontecimentos. Mesmo que a legislação acabe ficando um pouco 

atrasada nesse sentido, a aplicação dos direitos e sanções aos seus 

descumprimentos não deveriam ser afetadas. Com relação ao Estado Democrático 

de Direito, anteriormente na mesma obra os autores sinalizaram: 

A novidade do Estado Democrático de Direito não está em uma revolução 
das estruturas sociais, mas se deve perceber que esta nova conjugação 
incorpora características inéditas ao modelo tradicional. Ao lado do núcleo 
liberal agregado à questão social, tem-se com este novo modelo a 
incorporação efetiva da questão da igualdade como um conteúdo 
próprio a ser buscado garantir através do asseguramento jurídico de 
condições mínimas de vida ao cidadão e à comunidade.57 

 

Ao definir a inovação do Estado Democrático de Direito, Streck e Morais 

apresentam a igualdade como um dos fatores cruciais para a proteção dos direitos 

sociais. Pela mesma razão, prosseguem os autores trazendo os direitos humanos e a 

sua proteção como tarefas globais a serem seguidas e protegidas por todos os entes 

no cenário mundial.  

Resumidamente, poderíamos dizer, assim, que os direitos humanos, como 
“conjunto de valores históricos básicos e fundamentais, que dizem respeito à 
vida digna jurídico-político-psíquico-física e afetiva dos seres e de seu habitat, 
tanto daqueles do presente quanto daqueles do porvir, surgem sempre como 
condição fundante da vida, impondo aos agentes político-jurídico-sociais a 
tarefa de agirem no sentido de permitir que a todos seja consignada a 
possibilidade de usufruí-los em benefício próprio e comum ao mesmo tempo”. 
Assim como os direitos humanos se dirigem a todos, o compromisso 

 
56 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado 8. ed. rev. e 
atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. p.114. (grifo nosso). 
57 Ibidem, p.79 (grifo nosso). 
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com sua concretização caracteriza tarefa de todos, em um 
comprometimento comum com a dignidade comum.58 

 

Nesse momento é possível notar que para os autores a observância dos 

direitos humanos se sobrepõe aos limites geográficos de cada país, ou seja, a 

soberania. A dignidade humana vira objetivo primordial de todos. Justamente o oposto 

levantado por Pierre Senarclens que acredita que um dos motivos pelos quais os 

direitos humanos não possam, na prática, ser devidamente universalizados é porque 

ainda existe a soberania de cada Estado.  

 

2.2 A importância dos Direitos Humanos no século XX 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, foi um primeiro 

importante passo para atingir os objetivos propostos como comunidade internacional 

buscando a justiça para todos os seres humanos. Entra para o plano da discussão um 

maior entendimento ético entre as relações dos governos e da sua população em 

geral. Essas ações foram motivadas pelo ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, 

deixando claro que os ânimos a nível global haviam mudado.   

[…] after World War II, the international community embarked on an 
unprecedented effort to map out the requirements of justice for all mankind, 
providing normative guidelines as well as goals. The core of this effort was a 
more ethical understanding and arrangement of relations between individuals 
and the institutions governing them. In this respect, two enterprises stand out: 
the one that led to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) in 1948, and in the 1960s, the adoption of the covenants on civil and 
political rights, and on economic and social rights.59 

 

O período pós-Guerra Fria, do ponto de vista mundial, mas principalmente 

liderado pelo Ocidente, reflete a atualização e o aumento do sentimento de 

importância com respeito aos direitos humanos como conduíte da ética nas relações 

 
58 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado 8. ed. rev. e 
atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. p.114. (grifo nosso). 
59 “[…] depois da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional embarcou em um esforço, sem 
precedentes, para mapear os requerimentos de justiça para todos os seres humanos, fornecendo 
diretrizes normativas e também metas. O núcleo desse esforço foi uma compreensão e arranjo mais 
ético das relações entre os indivíduos e as instituições que os governam. Nesse sentido, duas iniciativas 
se destacam: aquela que levou à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 
1948, e na década de 1960, a adoção dos pactos sobre os direitos civis e políticos, e sobre os direitos 
econômicos e sociais.” (tradução nossa) COICAUD, Jean-Marc. Human rights in discourse and practice: 
The quandary of international justice. The Globalization of human rights. The United Nations University 
Press. Hong Kong, 2003.p.178 



34 

 

internacionais, como resumido por Jean-Marc Coicaud em: “As such, the West began 

to give an enhanced sense of importance to human rights at the international level, as 

a way to fulfil and abide by an ethics of international affairs.” 60 

A soberania e a universalização estão em constante disputa e a regra, até 

então, é que cada caso seja avaliado individualmente. Portanto, o poder dos países, 

continentes e organizações internacionais pesa na decisão política sobre a 

intervenção, punição ou represália de outro Estado quando da violação dos Direitos 

Humanos. Mas e no Brasil, como ocorre o (des)respeito aos direitos humanos? E o 

jogo político internacional utilizando dos direitos humanos para conseguir vantagens 

econômicas, é feito pelos presidentes e diplomatas do Brasil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 “E assim, o Ocidente começou a dar um maior senso de importância aos direitos humanos no nível 
internacional, como uma forma de cumprir e respeitar a ética dos assuntos internacionais.” (tradução 
nossa) COICAUD, Jean-Marc. Human rights in discourse and practice: The quandary of international 
justice. The Globalization of human rights. The United Nations University Press. Hong Kong, 
2003.p.181. 
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3 ANÁLISE POLÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 

 O Brasil é um país populoso e de tamanho continental que experimentou ao 

longo dos anos muitas violações de Direitos Humanos. Muitos desses crimes foram 

cometidos por brasileiros, contra brasileiros e em território nacional. A maioria deles 

no período da ditadura militar, mas até os dias de hoje ainda são noticiados 

assassinatos em massa como o Massacre do Carandiru em São Paulo (1992)61, a 

Chacina da Candelária no Rio de Janeiro (1993)62 e ainda mais contemporâneo, a 

Chacina de Jacarezinho, ocorrida no meio da pandemia do Covid-19 em maio de 

202163, entre outras diversas formas de transgressões dos direitos humanos.  

Neste trabalho, foi proposta a análise da aplicação estatal da política dos 

direitos humanos no Brasil, traçando, como trajetória da investigação o percurso feito 

entre os três Poderes da República através do estudo de casos emblemáticos e 

estabelecendo como ponto de partida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 153 (ADPF 153/DF). 

 

3.1 Aplicação prática e decisão quanto ao (des)respeito dos Direitos Humanos 
pela Corte Superior brasileira 

  

Diferente do que muitas pessoas podem pensar, o Sistema Jurídico cumpre 

importante papel tanto na política nacional, quanto na política internacional de um 

país. A partir de decisões, que viram jurisprudência, algumas vinculantes, outras não, 

o Poder Judiciário desempenha função imprescindível para a manutenção das 

estruturas administrativas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) ocupa o topo 

da pirâmide jurídica e por isso é crucial no âmbito de estudo deste trabalho.  

 
 

61 ALESSI, Gil. Sobrevivente do Carandiru: “Se a porta abrir, você vive. Se não, vou te executar”. El 
Pais, São Paulo, 20 de junho de 2017. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html>. Acesso em 07 de maio 
de 2021. 
62CHACINA na Candelária. Globo. Rio de Janeiro, 1993.  Disponível em: 
<https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/chacina-na-candelaria/>. Acesso em 07 de 
maio de 2021. 
63 OLLIVEIRA, Cecília; BETIM, Felipe. Mortos da chacina do Jacarezinho sobem a 28. Maioria não era 
suspeita em investigação que motivou a ação policial. El Pais, Connecticut/ São Paulo, 07 de maio de 
2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-07/maioria-dos-mortos-na-chacina-do-
jacarezinho-nao-era-suspeita-em-investigacao-que-motivou-a-acao-policial.html>. Acesso em 07 de 
maio de 2021.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/chacina-na-candelaria/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-07/maioria-dos-mortos-na-chacina-do-jacarezinho-nao-era-suspeita-em-investigacao-que-motivou-a-acao-policial.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-07/maioria-dos-mortos-na-chacina-do-jacarezinho-nao-era-suspeita-em-investigacao-que-motivou-a-acao-policial.html
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3.1.1 Supremo Tribunal Federal: estrutura e função constitucional 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) existe há algum tempo no Brasil, seu 

surgimento é anterior à Constituição Cidadã de 1988 e sua incumbência é ampla. Foi 

formado em 1828 com o nome de Supremo Tribunal de Justiça. O STF ocupa a 

posição de mais antigo órgão judicial brasileiro. O Supremo “Cumpre também a função 

de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a iniciativa do Estatuto da 

Magistratura e a Presidência do Conselho de Justiça.”64 A importância do STF foi 

ampliada com a redemocratização.  

Para ser ministro da cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que também 

desempenha a função de Corte Constitucional, seus ministros precisam atender a 

alguns requisitos. Nesse sentido, Gilmar Mendes descreve que o mesmo é composto: 

“[...] de onze ministros, escolhidos dentre pessoas de notável saber jurídico e 

reputação ilibada, maiores de 35 anos e menores de 65 anos, nomeados pelo 

Presidente da República, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado 

Federal.”65 Essas características já eram necessárias e elencadas na Constituição de 

1934, a única coisa que mudou, recentemente, foi a idade da aposentadoria 

compulsória que passou de 70 para 75 anos. 66 

Gilmar Mendes explica que a Constituição de 1988 foi responsável por tornar 

os poderes do Supremo mais abrangentes. Nesta temática, ele cita as novas 

atribuições e prerrogativas do STF: 

A Constituição de 1988 ampliou significativamente a competência originária 
do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que concerne ao controle de 
constitucionalidade de leis e atos normativos e ao controle da omissão 
inconstitucional. 

 

Em linhas gerais, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, 
originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal, a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental [...]67 

 

 
64 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1659. 
65 Ibidem, p.1673. 
66 SINDICATO dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás. Ministros do STF poderão agora 
aposentar aos 75 anos. Jusbrasil, 06 de maio de 2015. Disponível em:<https://sindjufe-
go.jusbrasil.com.br/noticias/207833544/ministros-do-stf-poderao-agora-aposentar-aos-75-anos>. 
Acesso em: 08 de maio de 2021. 
67 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1676 (grifo nosso). 

https://sindjufe-go.jusbrasil.com.br/
https://sindjufe-go.jusbrasil.com.br/noticias/207833544/ministros-do-stf-poderao-agora-aposentar-aos-75-anos
https://sindjufe-go.jusbrasil.com.br/noticias/207833544/ministros-do-stf-poderao-agora-aposentar-aos-75-anos
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Gilmar Mendes demonstra que já era responsabilidade do STF julgar Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade, tanto no âmbito estadual quanto federal, mas 

também a Ação Declaratória de Constitucionalidade e, a partir da Constituição de 

1988, também a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O Ministro e 

autor prossegue demonstrando a importância da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF): “De inegável peso político e grande significado jurídico 

é a competência do Supremo Tribunal para processar e julgar [...] a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão e o mandado de injunção.”.68 Mendes reconhece o valor político, sem 

menosprezar a relevância jurídica do STF na atribuição de julgar a ADPF, entre outras 

imputações que surgiram com a Constituição de 1988 e que são de competência 

exclusiva do Supremo. 

 

3.1.2 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

 

A partir da nova Constituição, como explicado anteriormente, algumas 

prerrogativas foram incluídas ao espectro de atuação do Supremo. O artigo 102 da 

Constituição Federal dispõe sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal, em 

seu parágrafo 1º concebe a apreciação da ADPF como uma das incumbências 

exclusivas do STF: “§1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, 

decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na 

forma da lei.”.69 Foi preciso lei posterior específica para regularizar o uso deste 

remédio jurídico. Sobre a ADPF, Mendes explica: 

[...] como meio de acionar o controle concreto de legitimidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. A ação foi regulamentada pela Lei n. 9.882/99 – 
Lei da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) – 
segundo a qual ela poderá ser utilizada para, de forma definitiva e com 
eficácia geral, solver controvérsia relevante sobre a legitimidade do direito 
ordinário pré-constitucional em face da nova Constituição. Com isso, surge 
uma expressa previsão legal de controle concentrado (de legitimidade e 
recepção pela nova ordem) para as normas pré-constitucionais, que não 
podem ser apreciadas por via de ação direta de inconstitucionalidade, 
conforme a jurisprudência do STF.70 

 

 
68 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1678.  
69 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
70 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1955. 
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Somente a partir da entrada em vigor da Lei 9882 de 1999 tornou-se possível 

o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Com 

relação as particularidades da ADPF, principalmente quando comparada com a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI), Mendes reconhece a instabilidade da ADPF. 

A disciplina processual conferida à arguição de descumprimento de preceito 
fundamental – ADPF, que constitui instrumento subsidiário para solver 
questões não contempladas pelo modelo concentrado – ADI e ADC –, revela, 
igualmente, a inconsistência do atual modelo. A decisão do caso concreto 
proferida em ADPF, por se tratar de processo objetivo, será dotada de 
eficácia erga omnes; a mesma questão resolvida no processo de controle 
incidental terá eficácia inter partes.71 

 

Gilmar Mendes explica que processualmente a ADPF é distinta de outros 

remédios jurídicos e só pode ser aplicada quando ADI ou ADC não são cabíveis. É 

justamente por ser tão distinta de outros tipos de ações que a apreciação da ADPF 

deve ser tão cuidadosamente aplicada. Reconhecida eficácia erga omnes sobre as 

decisões de ADPF julgadas no Supremo.  Ou seja, as deliberações de Arguição de 

Preceito Fundamental valem para todos, são vinculantes e não somente para as 

partes processuais, como resumido pelo ministro Gilmar Mendes:  

Além de permitir a antecipação das decisões sobre controvérsias 
constitucionais relevantes, a ADPF poderá ser utilizada para solver 
controvérsia sobre a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional em 
face da Constituição que, anteriormente, somente poderia ser veiculada 
mediante a utilização do recurso extraordinário. Ademais, as decisões 
proferidas pelo STF nesses processos, haja vista a eficácia erga omnes e o 
efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a 
legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas 
diversas entidades municipais.72 

 

 Após a compreensão das formas de aplicação e consideração da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental e o funcionamento do Supremo Tribunal 

Federal é possível avançar para a parte prática. A escolha da ADPF nº 153 para a 

demonstração de conceitos apresentados nos capítulos 1 e 2 deste trabalho ocorreu 

devido ao tópico dos Direitos Humanos retratado (e sua violação). 

 

 

 

 

 
71 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1989(grifo nosso). 
72 Ibidem, p.2200(grifo nosso). 
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3.1.3 Caso concreto: a decisão da ADPT 153 pelo STF 

 

Com a nova Constituição Federal de 1988 surge o questionamento: “Leis 

anteriores à Constituição podem ser inquinadas de inconstitucionais ou são apenas 

(não) recepcionadas?”73. A Carta Magna é resultado da redemocratização do Brasil 

após o período de Ditadura militar que ocorreu entre 1964 e 1985. Sobre o período 

histórico e o seu desdobramento Lenio explica que os crimes praticados 

principalmente no âmbito dos Direitos Humanos, chamaram atenção e causaram 

comoção interna e internacional: 

A partir da década de 1970, com a economia mergulhada em uma crise grave, 
a oposição da sociedade civil e a pressão internacional, em virtude do 
desrespeito aos Direitos Humanos, a demanda pela anistia política passa a 
ocupar maior espaço na agenda política do País. 

 

Expediente decisivo em momentos cruciais da história, a adoção de anistias 
costuma cercar-se de polêmica, inclusive na teoria. Montesquieu, por 
exemplo, considerava a anistia um instrumento oportuno e politicamente 
eficaz: “Esse poder que o Príncipe tem de perdoar, executado com sabedoria, 
pode ter efeitos admiráveis”.74 

 

Lembra o autor que a anistia é uma ferramenta muito utilizada por governos 

mais cruéis e inclusive embasadas em Maquiavel, “O ponto comum de todos os países 

que passaram de um regime autoritário ou período de guerra para um regime 

democrático ou pós-conflito é a necessidade de lidar com o legado de abusos contra 

os Direitos Humanos no Regime anterior.”75  No caso do Brasil, o pedido de anistia, 

em forma de lei veio antes da queda do regime.  

Trata-se da denominada “justiça de transição”, que consiste em olhar 
simultaneamente para o passado e o futuro, no intuito de evitar que as 
atrocidades cometidas se repitam nos próximos governos.  

[...] 

A justiça de transição vem a se concretizar em 1979 com a aprovação da Lei 
de Anistia (Lei 6.683).76 

 

Lenio Streck conceitua justiça de transição e demonstra como ela ocorreu no 

Brasil durante o período de intervenção militar no país. A Lei 6.683 que entrou em 

vigor no dia da sua publicação em 28 de agosto de 1979, mais conhecida como Lei 

 
73 STRECK, Lenio Luiz. 30 anos da CF em 30 julgamentos: uma radiografia do STF. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. p.146. 
74 Ibidem, p.147. 
75 Ibidem, p.148. 
76 Ibidem, p.148. 



40 

 

da Anistia protegia aqueles que “[...] cometeram crimes políticos ou conexo com estes, 

crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores 

da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos 

Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares [...]”77. A referida Lei foi 

elemento motivador para o pedido de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 153, feito pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Neste sentido, 

expõe Streck qual não deveria ser o alcance da referida lei: 

O pedido da ADPF 153 pretendia que o Supremo Tribunal Federal desse 
interpretação conforme a Constituição de 1988, de modo a declarar, à luz dos 
seus preceitos fundamentais, que “a anistia concedida pela citada lei aos 
crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados 
pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime 
militar”.78 

 

A ADPF 153 foi ajuizada em 2008 e só foi julgada em 2010 pelo STF. O objeto 

do pedido era demonstrar que não havia espaço na Constituição Cidadã de 1988 para 

a Lei da Anistia. A ação teve como relator o Ministro Eros Grau. No julgamento, nove 

ministros votaram, sete em desfavor da ADPF e dois acolhendo parcialmente a 

arguição.  

O que estava em jogo era muito mais do que a legitimação da Lei da Anistia 

(nº 6683/79) que protegia os crimes ocorridos durante a Ditadura Militar e sim, a 

aceitação de que se a tese da OAB fosse acolhida, os criminosos (ainda vivos) 

poderiam vir a ser punidos. Ao não aceitar a ADPF os Ministros incumbiram à 

população e a constituinte ‘culpa’ pela validação da Lei, ou seja, pelo abono de 

responsabilidade.  

Atualmente há uma nova ADPF, essa de número 320, com o mesmo teor da 

ADPF 153, mas dessa vez ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) após 

decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que dispôs a partir 

da “[...] análise do caso concreto envolvendo o desaparecimento forçado dos 

membros da guerrilha do Araguaia, julgou, por unanimidade, a Lei da Anistia Brasileira 

contrária a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa 

 
77BRASIL. Lei nº 6883 de 28 de agosto de 1979. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm>. Acesso em: 09 de maio de 2021.  
78 STRECK, Lenio Luiz. 30 anos da CF em 30 julgamentos: uma radiografia do STF. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. p.149. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm
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Rica).”.79 Resta importante ressaltar que ao tempo da decisão da ADPF 153, a CIDH 

ainda não havia feito o seu julgamento, que ocorreu alguns meses depois do STF.  

Tanto a decisão do STF quanto a da CIDH ocorreram no ano de 2010. No ano 

seguinte, quase como em resposta, consoante com a CIDH, ou seja, divergindo do 

Supremo, a então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, assinou a Lei 12.528 que 

instaurou (em 2012) a Comissão Nacional da Verdade. Mais conhecida como 

Comissão da Verdade, pretendia já em seu artigo 1º: “[...] examinar e esclarecer as 

graves violações de direitos humanos praticadas”.80 

Este emblemático julgamento da ADPF 153 exemplifica a posição do Judiciário 

brasileiro e aponta como a incumbência de indicar ministros pelo Executivo federal, 

por si só, não revela uma adesão necessária à política de valorização dos Direitos 

Humanos do governo da situação.  

Esse caso, que flertava com a pessoalidade, diante da tortura sofrida pela ex-

presidente Dilma durante o período de Ditadura Militar no Brasil, demonstra que a 

importância dada pela própria Presidência da República não foi capaz de influenciar 

um julgamento com um desfecho mais harmônico em relação à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e à toda a política de valorização de Direitos Humanos que foi 

fomentada nos governos do Partido dos Trabalhadores. 

Os três poderes são independentes, mas certamente muito conectados. É 

necessário tratar sobre o Poder Legislativo e sua função atípica de julgar, que, 

novamente, envolverá outros poderes.  

 

3.2 O Poder Legislativo e a CPI 

 

3.2.1 Congresso Nacional: estrutura e função constitucional 

 

O Poder Legislativo atua por intermédio do Congresso Nacional que é formado 

por duas Casas, sendo assim, bicameral. Os deputados eleitos por cada estado são 

os representantes do povo e ocupam cadeiras na Câmara dos Deputados. Já os 

senadores, com mandatos de oito anos e somente três representantes por estado 

 
79 NIEMEYER, Pedro Octavio de. A validade da Lei da Anistia e as decisões do STF e da CIDH. Revista 
Direito e Práxis. Rio de Janeiro, Vol. 07, n. 13, 2016. p.266. 
80BRASIL. Lei 12.528 de 18 de novembro de 2011. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm>. Acesso em: 09 de maio de 
2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
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fazem parte do Senado Federal. Definido pelo parágrafo único do artigo 44 da CF, a 

legislatura é o intervalo de tempo no qual decorrem as funções do Congresso 

Nacional. Esse período de tempo é “[...] coincidente com o mandato dos deputados 

federais. A legislatura é período relevante; o seu término, por exemplo, impede a 

continuidade das Comissões Parlamentares de Inquérito por acaso em curso.” 81 São 

513 deputados, com mandatos de quatro anos, cuidando de demandas mais 

específicas da população, enquanto que são somente 81 senadores, em mandatos 

de oito anos e com atribuições que refletem problemas mais gerais dos cidadãos. 

 

3.2.2 A Comissão Parlamentar de Inquérito 

 

Igualmente prevista pela Constituição Federal, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) tem garantido poder de investigação quando requerida por um terço 

dos membros, em qualquer uma das Casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto 

no Senado Federal. O parágrafo 3º do artigo 58 da citada Carta Magna delimita os 

procedimentos a serem seguidos ulteriormente à CPI “[...] sendo suas conclusões, se 

for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 

civil ou criminal dos infratores.”82 Dispostas em leis adicionais outras particularidades 

da CPI são citadas por Paulo Gustavo Gonet Branco, como: “As atividades da CPI 

são, igualmente, objeto da atenção da Lei n. 1.579/52, com atualizações da Lei n. 

13.367, de 5 de dezembro de 2016.”83  O autor reforça que a CPI deve espelhar o 

quadro, já existente, de forças e partidos do Parlamento.  

Visando proporcionar oportuna sindicância ao “exercício preciso do poder de 

fiscalizar e de decidir, entregue ao Legislativo”84, as Comissões Parlamentares de 

Inquérito são constituídas. Depois de invitado a depor em uma CPI, cabe ao 

convocado se apresentar, Branco segue com as prerrogativas: “O segundo dever é o 

de dizer a verdade e não calar fato relevante que lhe seja indagado – dever que a Lei 

n. 1.579/52,art. 4º, II, sanciona com pena criminal.”85 

 
81 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1512. 
82 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
83 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1519. 
84 Ibidem, p.1516. 
85 Ibidem, p.1527. 
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Após as oitivas e a produção de relatório conclusivo pela CPI, o mesmo “é 

enviado ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, para providências de 

ordem cível e penal. Admite-se que a CPI produza relatórios parciais no decorrer dos 

seus trabalhos.”86 Por meio do trabalho das CPIs é possível trazer à “[...] tona 

realidades que, de outra forma, não emergiriam ao debate público, não obstante 

merecerem a atenção legislativa. A vida política do País tende a ser depurada com o 

trabalho consequente das Comissões Parlamentares de Inquérito.”87 As CPI são 

cruciais para o funcionamento dos pesos e contrapesos entre o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo. Ao longo dos últimos anos, no Brasil, o interesse público nas 

investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito demonstrou que a população 

quer identificar e responsabilizar os culpados pelos crimes ocorridos nos governos.  

 

3.2.3 Caso concreto: a CPI da Covid 

 

Pretendendo apurar o envolvimento e responsabilidade por parte do governo 

federal durante a pandemia de Coronavírus, Luís Roberto Barroso, ministro do STF 

definiu que o Senado Federal instaurasse a CPI da Covid-19. De acordo com os 

jornalistas da CNN Brasil, Caio Junqueira e Daniela Lima, “O ministro justificou a 

concessão da liminar com urgência em razão do agravamento da crise sanitária no 

país que está “em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias 

e de casos de infecção”.”88 

Embora ainda em andamento, a CPI da Covid já demonstrou recusa de 70 

milhões de doses da vacina da Pfizer, utilização proposital do uso de Cloroquina por 

parte do governo federal além do interesse deste em incluir instruções equivocadas 

na bula de citado medicamento.89 Distante do fim, essa Comissão Parlamentar de 

Inquérito lida com uma temática crucial ao Brasil e o mundo, tendo em vista que 

 
86 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional– 14. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. – (Série IDP). p.1536. 
87 Ibidem, p.1537. 
88JUNQUEIRA, Caio; LIMA, Daniela. STF obriga Senado a abrir CPI da Covid. CNN Brasil, publicado 
em 08 de abr. de 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/08/barroso-
obriga-senado-a-abrir-cpi-da-covid>. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
89 CPI da Covid: cloroquina não funciona contra doença, mas governo tinha plano para mudar bula, diz 
presidente da Anvisa. BBC News Brasil, publicado em 11 de maio de 2021. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57078577>. Acesso em: 11 de maio de 2021.  

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/08/barroso-obriga-senado-a-abrir-cpi-da-covid
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/08/barroso-obriga-senado-a-abrir-cpi-da-covid
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57078577
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milhares de pessoas estão morrendo diariamente de uma doença para a qual já existe 

vacina.  

A CPI está, portanto, ajudando a avaliar a conduta do Poder Executivo frente a 

crise sanitária. Mas além desse exemplo, até onde vai o Poder do Executivo quando 

o assunto são os Direitos Humanos?  

 

3.3 Caso Contemporâneo no Poder Executivo: A Amazônia no Brasil do 

Bolsonaro e as negociações com o presidente dos EUA, Biden 

 

A proteção do meio ambiente deveria ser uma preocupação nacional desde a 

entrada em vigor da nova Constituição Federal, que dispôs em seu artigo 225: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”90.  

Afinal, qual a relação entre o meio ambiente, sua proteção e os Direitos 

Humanos? Com o passar do tempo, para que fosse possível usufruir totalmente os 

direitos humanos já conhecidos, houve a necessidade de abranger novas 

prerrogativas. Ribeiro explica em poucas palavras que “não é possível o exercício 

pleno de tais direitos sem que a relação do homem com o ecossistema em que vive 

seja saudável, fato que provoca o surgimento de um novo direito: o direito humano ao 

meio ambiente.” 91 Queda claro que o direito humano ao meio ambiente foi uma 

evolução natural dos direitos humanos e da perspectiva da sua atuação. Ainda é um 

direito difícil de defender e aplicar por ser mais subjetivo do que assassinato, tortura, 

escravidão, entre outros. 

A preservação da Amazônia nunca se apresentou como prioridade do atual 

governo federal, muito pelo contrário, como demonstrado em vídeos com o Ministro 

do Meio Ambiente incentivando o uso de terras protegidas pelos pecuaristas. Quais 

 
90 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
91 RIBEIRO, Carlos Henrique Siqueira. Direitos Humanos e Meio Ambiente. Conselho Nacional 
procuradores-gerais, Ministério Público dos estados e da União. Publicado em 10 de dez. de 2014. 
Disponível em: <https://www.cnpg.org.br/index.php/gndh/noticias-gndh/4827-direitos-humanos-e-
meio-
ambiente#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20est%C3%A1%20de,convergir%2
0todos%20os%20direitos%20humanos.&text=Outrossim%2C%20o%20direito%20a%20um,direito%2
0fundamental%20previsto%20no%20art>. Acesso em: 10 de maio de 2021.  

https://www.cnpg.org.br/index.php/gndh/noticias-gndh/4827-direitos-humanos-e-meio-ambiente#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20est%C3%A1%20de,convergir%20todos%20os%20direitos%20humanos.&text=Outrossim%2C%20o%20direito%20a%20um,direito%20fundamental%20previsto%20no%20art
https://www.cnpg.org.br/index.php/gndh/noticias-gndh/4827-direitos-humanos-e-meio-ambiente#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20est%C3%A1%20de,convergir%20todos%20os%20direitos%20humanos.&text=Outrossim%2C%20o%20direito%20a%20um,direito%20fundamental%20previsto%20no%20art
https://www.cnpg.org.br/index.php/gndh/noticias-gndh/4827-direitos-humanos-e-meio-ambiente#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20est%C3%A1%20de,convergir%20todos%20os%20direitos%20humanos.&text=Outrossim%2C%20o%20direito%20a%20um,direito%20fundamental%20previsto%20no%20art
https://www.cnpg.org.br/index.php/gndh/noticias-gndh/4827-direitos-humanos-e-meio-ambiente#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20est%C3%A1%20de,convergir%20todos%20os%20direitos%20humanos.&text=Outrossim%2C%20o%20direito%20a%20um,direito%20fundamental%20previsto%20no%20art
https://www.cnpg.org.br/index.php/gndh/noticias-gndh/4827-direitos-humanos-e-meio-ambiente#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20est%C3%A1%20de,convergir%20todos%20os%20direitos%20humanos.&text=Outrossim%2C%20o%20direito%20a%20um,direito%20fundamental%20previsto%20no%20art
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os interesses políticos determinaram a mudança abrupta do discurso do presidente 

do Brasil Jair Bolsonaro com relação ao meio ambiente e qual a motivação do 

presidente estadunidense Joe Biden com a proposta?   

 

3.3.1 Disputas sobre a soberania do Brasil na Amazônia ao longo do tempo 

 

De acordo com Giselle Vanessa, o interesse estadunidense não é recente e a 

explicação dos motivos é multidisciplinar, passando por geografia e biologia, mas se 

estendendo na economia e uma sociologia resguardada nos interesses dos seus 

pesquisadores no século XIX.  

Uma das primeiras mostras públicas de interesse estrangeiro de ocupar o 
território amazônico foi a campanha deflagrada por um tenente da marinha 
americana, Matthew Fontaine Maury. Ele defendia a idéia de que a Amazônia 
era parte do complexo geográfico constituído pelo Golfo do México, sendo 
assim uma extensão natural do Mississipi.  Por isso, acreditava que a América 
meridional deveria ser transformada em uma dependência dos Estados 
Unidos.  É o paraíso das matérias-primas, aguardando a chegada de raças 
fortes e decididas para ser conquistado científica e economicamente”, 
afirmava a respeito do território onde se encontra uma das maiores reservas 
mundiais de minerais.92 

 

A matéria apresenta um dos maiores responsáveis pela teoria de que na 

verdade a Amazônia não pertencia ao Brasil, mas aos Estados Unidos, Matthew 

Fontaine Maury. Nesse mesmo sentido Fernando Rosa expõe que foi devido a 

influência do Superintendente de Serviços Hidrográficos da Marinha dos Estados 

Unidos, Matthew, que a tese vira “política de governo, resultando na nomeação de 

Willian Trousdale, em 1853, como embaixador no Brasil. O embaixador tratou de 

colocar em prática a exigência feita ao Brasil de assegurar aos cidadãos dos Estados 

Unidos o livre uso do rio Amazonas.”93 

 Para Bernardo Cabral o interesse internacional na Amazônia persistiu no século 

XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial com apoio, inclusive da ONU e, 

portanto, tomando legitimidade global.  

“Em 1948 a ONU, por intermédio da UNESCO, foi muito além, ao propor a 
criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica, um órgão de 

 
92 VANESSA, Giselle. Os gringos querem a Amazônia?. Revista Superinteressante, Publicado em 30 
set 2004, 22h00, Atualizado em 31 out 2016. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ideias/os-
gringos-querem-a-amazonia/>. Acesso em: 07 de maio de 2021 
93 ROSA, Fernando. Dia da Amazônia: Região é alvo dos EUA desde o Século 19. PT no Senado. 
Brasília, 4 de set. de 2017. Disponível em: <https://ptnosenado.org.br/ocupacao-da-amazonia-e-
objetivo-dos-eua-desde-o-seculo-19/>. Acesso em 07 de maio de 2021. 
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pesquisas científicas.  Na realidade, o objetivo final do projeto era a 
desapropriação da Amazônia com a conseqüente perda da jurisdição 
territorial do Brasil sobre ela.  Esse projeto concedia atribuições executivas a 
uma entidade internacional criada especialmente com essa finalidade e criava 
imunidades para pessoas e bens.”94 

 

A Hiléia Amazônica não foi aprovada pelo Congresso e por isso não teve 

prosseguimento, sobre essa temática Cabral demonstra seu descontentamento pela 

matéria ter ido tão longe: “O mais revoltante disso tudo é que esse Projeto foi incluído 

no Tratado de Iquitos, celebrado em 1948, e assinado também pelo Brasil.  Só não foi 

avante porque o Congresso Nacional não o aprovou.”95. O autor prossegue explicando 

que na década de 1960 os Estados Unidos, por meio do Instituto Hudson fizeram nova 

abordagem “contra a soberania brasileira sobre a Amazônia, com o Projeto dos 

Grandes Lagos ou Plano do Mar Mediterrâneo Amazônico, que previa a construção 

de sete grandes lagos na Amazônia [...]” 96 visando a produção de eletricidade e 

abrindo caminho fluvial para o país norte americano. 

Ao longo do tempo os Estados Unidos e outros países demonstraram enorme 

interesse na Amazônia e na sua biodiversidade. Por outro lado, o Brasil de 2021 ainda 

sob o mandato presidencial de Jair Bolsonaro pensa um pouco diferente. É importante 

ressaltar que na hipótese de implementação de um projeto desses, a provável 

consequência ao Brasil seria a perda da soberania, ou uma possível redução da 

mesma. A soberania brasileira da Amazônia só foi pauta no governo Bolsonaro 

quando o presidente da França sugeriu intervenção internacional para controle das 

queimadas.97  

  

3.3.2 Posicionamento do governo Bolsonaro referente a proteção ambiental da 

Amazônia até abril de 2021 

  

 
94 CABRAL, Bernardo. A Amazônia e a cobiça internacional. Editora Justiça e Cidadania. Rio de 
Janeiro, 31 de dez. de 2005. Disponível em: <https://www.editorajc.com.br/a-amazonia-e-a-cobica-
internacional/>. Acesso em: 07 de maio de 2021.  
95 Ibidem. 
96 CABRAL, Bernardo. A Amazônia e a cobiça internacional. Editora Justiça e Cidadania. Rio de 
Janeiro, 31 de dez. de 2005. Disponível em: <https://www.editorajc.com.br/a-amazonia-e-a-cobica-
internacional/>. Acesso em: 07 de maio de 2021.  
97 NEVES, Lucas; COLETTA, Ricardo Della e FERNANDES, Talita. Macron diz que discutir status 
internacional da Amazônia é 'questão que se impõe'. Folha de São Paulo, publicado em 26 de ago. de 
2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/macron-diz-que-discutir-
estatuto-internacional-da-amazonia-e-questao-que-se-impoe.shtml>. Acesso em 18 de maio de 2021. 
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Em 2018, quando ainda candidato à presidência, Jair Bolsonaro não 

apresentou em seu Programa de Governo nenhuma medida para proteger a 

Amazônia. Em buscas pelo citado documento, não foi possível localizar as palavras 

“floresta”, “Amazônica”, “Amazônia”, “sustentabilidade” nem “biodiversidade”. A 

palavra “proteção” aparece duas vezes, uma no contexto de Defesa Nacional e outra 

referente aos acionistas minoritários, dentro da temática da Economia. 98 

 Mesmo sem interesses evidentes na preservação da Amazônia e outros biomas 

do Brasil, Jair Messias Bolsonaro manteve o Ministério do Meio Ambiente em 

detrimento de outros que ele extinguiu. Desde 1º de janeiro de 2019 Ricardo Salles 

ocupa a posição de ministro. Mesmo durante as instabilidades do governo, enquanto 

a pasta da saúde, por exemplo, já trocou 3 vezes de ministro, Salles persiste no posto.  

 Ricardo Salles ficou nacional e internacionalmente conhecido a partir da 

divulgação do vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de abril de 2020, na 

qual ele fala que o governo deveria aproveitar que a cobertura da mídia só falava 

sobre o Covid-19 para “ir passando a boiada”99. Essa expressão sugere o 

afrouxamento das medidas de proteção ambiental e tácita liberação para a expansão 

do agronegócio.  

 No decorrer de 2020 a BBC News Brasil apresentou cinco, das muitas vezes 

que o Ministro Salles “passou a boiada”. São citadas, na referida matéria: “1. Abrir 

mão do poder de conceder florestas públicas; 2. Tentar afrouxar a proteção à Mata 

Atlântica; 3. A ‘audiência de conciliação’ para multas ambientais; 4. Mudanças no 

Conselho Nacional do Meio Ambiente e 5. Exoneração de fiscais logo depois de ação 

em terras indígenas”.100 Resta claro que Ricardo Salles, até hoje, foi coerente com o 

planejamento do governo, acelerando o desmatamento, a invasão de terras 

protegidas e tantos outros atos que por si só são incoerentes com o cargo ocupado 

de Ministro do Meio Ambiente. 

 

 
98PROPOSTA de plano de governo. Bolsonaro 2018. Disponível em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-apresenta-programa-
de-governo-com-81-paginas-veja-as-propostas-8m8x1f2a6ga811g7qqq0ly9gy/>. Acesso em: 09 de 
maio de 2021.  
99 UOL. SALLES DEFENDE APROVEITAR MOMENTO PARA “PASSAR A BOIADA” E SIMPLIFICAR 
NORMAS. Youtube, 23 de maio de 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=th6_TgyYEMY>. Acesso em: 09 de maio de 2021. 
100 SHALDERS, André. Passando a boiada: 5 momentos nos quais Ricardo Salles afrouxou regras 
ambientais. BBC News Brasil, Brasília, 1º de out. de 2020. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54364652>. Acesso em: 09 de maio de 2021. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-apresenta-programa-de-governo-com-81-paginas-veja-as-propostas-8m8x1f2a6ga811g7qqq0ly9gy/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-apresenta-programa-de-governo-com-81-paginas-veja-as-propostas-8m8x1f2a6ga811g7qqq0ly9gy/
https://www.youtube.com/watch?v=th6_TgyYEMY
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54364652
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3.3.3 OCDE e a relação Brasil-Estados Unidos 

 
 Desde 2019 o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demonstra interesse na 

inclusão do país como membro da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a candidatura oficial foi feita em 2017, ainda no 

governo interino de Michel Temer. Para conseguir o apoio, Bolsonaro negociou 101 

com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que endossasse o Brasil 

em troca de várias garantias. Entre elas é possível citar as barganhas comerciais 

sobre o trigo e etanol, e outras “concessões concretas em troca de apoio simbólico”102, 

além disso, houve a decisão unilateral do Brasil de permitir a entrada de 

estadunidenses sem a necessidade de visto de turismo103 e o empréstimo do Centro 

de Lançamento de Alcântara104.  

 Donald Trump concorreu à reeleição nos Estados Unidos e não aceitou sua 

derrota para o candidato democrata Joe Biden. Por sua vez, o presidente brasileiro foi 

o último do G-20 a parabenizar Biden.105 Jair Bolsonaro continuou apoiando Trump, 

insistindo no argumento de fraude eleitoral106 e estremecendo as futuras relações que 

seriam necessárias com o democrata. Para piorar, Trump deixou a presidência dos 

Estados Unidos e o Brasil não foi incluído como Estado-membro da OCDE.  

 Após a perspectiva da mudança na presidência da maior potência global, 

representantes e estudiosos da área agrária perceberam o que deveria ser feito. O 

professor de agronegócio do Insper, Marcos Jank tranquilizou: “O Brasil precisa 

 
101 ANDRADE, Hanrrikson de. Bolsonaro exalta parceria com Trump e diz: entrar na OCDE é firme 
propósito. UOL, Brasília, 19 de out. de 2020. Disponível em: 
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/10/19/bolsonaro-exalta-parceria-com-trump-e-diz-
entrar-na-ocde-e-firme-proposito.htm> Acesso em: 09 de maio de 2021. 
102 BRASIL na OCDE: O que o país cedeu aos EUA em troca de apoio à entrada no 'clube dos países 
ricos'. BBC News Brasil, publicado em 10 de out. de 2019, atualizado em 15 de jan. de 2020. Disponível 
em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50009155>. Acesso em 10 de maio de 2021.  
103 SAIBA por que os americanos não precisam mais de visto para entrar no Brasil. Extra, Rio de 
Janeiro, 11 de jul. de 2019. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/viagem-e-turismo/saiba-
por-que-os-americanos-nao-precisam-mais-de-visto-para-entrar-no-brasil-23797879.html>. Acesso 
em: 09 de maio de 2021. 
104 FELLET, João. As polêmicas sobre o acordo entre Brasil e EUA para uso do centro espacial de 
Alcântara. BBC News Brasil, Brasília, 20 de mar. de 2019. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47632237>. Acesso em: 09 de maio de 2021. 
105 BORGES, Rodolfo. Bolsonaro é o último presidente do G20 a parabenizar Biden: “Pronto a trabalhar 
com o novo governo”. El País, São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-15/bolsonaro-e-o-ultimo-presidente-do-g20-a-
parabenizar-biden-estarei-pronto-a-trabalhar-com-o-novo-governo.html>. Acesso em: 10 de maio de 
2021. 
106 BOLSONARO diz que apoia Trump e fala de novo em fraude na eleição dos EUA. VEJA, São Paulo, 
07 de jan. de 2021. Disponível em: < https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-apoia-trump-e-
fala-de-novo-em-fraude-na-eleicao-dos-eua/>.  Acesso em: 10 de maio de 2021. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/10/19/bolsonaro-exalta-parceria-com-trump-e-diz-entrar-na-ocde-e-firme-proposito.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/10/19/bolsonaro-exalta-parceria-com-trump-e-diz-entrar-na-ocde-e-firme-proposito.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50009155
https://extra.globo.com/noticias/viagem-e-turismo/saiba-por-que-os-americanos-nao-precisam-mais-de-visto-para-entrar-no-brasil-23797879.html
https://extra.globo.com/noticias/viagem-e-turismo/saiba-por-que-os-americanos-nao-precisam-mais-de-visto-para-entrar-no-brasil-23797879.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47632237
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-15/bolsonaro-e-o-ultimo-presidente-do-g20-a-parabenizar-biden-estarei-pronto-a-trabalhar-com-o-novo-governo.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-15/bolsonaro-e-o-ultimo-presidente-do-g20-a-parabenizar-biden-estarei-pronto-a-trabalhar-com-o-novo-governo.html
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-apoia-trump-e-fala-de-novo-em-fraude-na-eleicao-dos-eua/
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-apoia-trump-e-fala-de-novo-em-fraude-na-eleicao-dos-eua/
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aproveitar para virar o disco, agora que Biden entrou. É uma agenda que deve ser 

atacada de frente, com muito diálogo. Não se pode confrontar o mundo nessa área 

(ambiental)” 107. 

  Ainda em 2020, antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, Joe Biden 

se comprometeu em encarar as mudanças climáticas como prioridade do seu 

governo. Pela mesma razão, “Biden quer que os Estados Unidos consigam zerar as 

emissões de gases do efeito estufa até 2050, o que exigirá que o segundo maior emissor do 

mundo transforme sua economia, incluindo nas áreas de transporte, geração de energia e 

agricultura.”108. A audaciosa agenda ambiental de Biden conduz novamente ao 

interesse norte-americano na Amazônia e no Brasil. 

 

3.3.4 A Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima 2021  

 

A Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima 2021, mais conhecida como Cúpula 

do Clima 2021 convocada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, ocorreu nos dias 22 e 

23 de abril do presente ano. Sobre a data escolhida, a forma virtual de sua realização 

e os participantes, Amyra El Khalili articula que o evento: 

[...] coincidindo com a celebração do Dia da Mãe Terra (22 e 23 de Abril), foi 
realizada por videoconferência com a participação de 40 chefes de Estados, 
de Governos e de altos funcionários de organismos internacionais como o 
secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António 
Guterres.109 

 

 Existe melhor data para enfatizar a importância da proteção ambiental do que 

no Dia internacional da Mãe Terra? A organização do evento ao designar o início do 

mesmo para 22 de abril, diz que não. Ao adotar o formato remoto, o presidente 

americano Joe Biden demonstra que mesmo o seu país estando com a pandemia 

razoavelmente sob controle, respeita a situação global e não estimula aglomeração.  

Forçado a conter a devastação na Amazônia, Bolsonaro apresentou as novas 

metas ambientais de seu governo. Entre elas, “O presidente se comprometeu em 

 
107 JANK, Marcos. apud ESTADÃO conteúdo. Brasil não tem que temer governo Biden, diz presidente 
da Abramilho. Canal Rural, publicado em 13 de novembro de 2020. Disponível em: 
<https://www.canalrural.com.br/noticias/brasil-medo-governo-biden/>. Acesso em: 10 de maio de 2021.  
108 REUTERS. Biden apresenta equipe para executar ambiciosa agenda ambiental. G1, publicado em 
20 de dez. de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/20/biden-apresenta-
equipe-para-executar-ambiciosa-agenda-ambiental.ghtml>. Acesso em: 10 de maio de 2021.  
109 KHALILI, Amyra el. Cúpula do clima 2021: que paguem, por uma transição justa!. Ecodebate, 
publicado em 28 de abr. de 2021. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2021/04/28/cupula-
do-clima-2021-que-paguem-por-uma-transicao-justa/>. Acesso em 11 de maio de 2021.  

https://www.canalrural.com.br/noticias/brasil-medo-governo-biden/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/20/biden-apresenta-equipe-para-executar-ambiciosa-agenda-ambiental.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/20/biden-apresenta-equipe-para-executar-ambiciosa-agenda-ambiental.ghtml
https://www.ecodebate.com.br/2021/04/28/cupula-do-clima-2021-que-paguem-por-uma-transicao-justa/
https://www.ecodebate.com.br/2021/04/28/cupula-do-clima-2021-que-paguem-por-uma-transicao-justa/
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zerar o desmatamento ilegal até 2030, o que, segundo sua gestão, significará uma 

redução de quase 50% nas emissões brasileiras.”110. A notícia foi vista com certo 

ceticismo por parte dos ambientalistas “[...] já que o governo Bolsonaro defende 

propostas que tendem a elevar a derrubada da floresta, como a legalização da 

mineração em terras indígenas e a flexibilização das regras de licenciamento 

ambiental.”111 

A política e as relações entre os países estabelecem certas etiquetas de 

comportamento, que quando não seguidos demonstram algum problema. Dessa 

forma, foi visto com muita aflição o fato do presidente estadunidense Joe Biden ter se 

retirado antes do início do discurso de Bolsonaro e não ter retornado antes dele 

terminar. 

Era como se Biden soubesse que não poderia acreditar no que Bolsonaro 

falaria, antes mesmo de acontecer, ou não valorizasse ele o suficiente para se manter 

na videoconferência. Durante a sua participação, Bolsonaro faltou com a verdade, 

entre outros fatos, acerca de ampliar os recursos para a fiscalização ambiental. Além 

disso, o presidente brasileiro exibiu “[...] dados descontextualizados sobre a Amazônia 

e omitiu taxas de desmatamento na região durante o seu governo.”112 

Para descreditar ainda mais o governo, Ricardo Salles “[...] disse em coletiva 

de imprensa que os recursos extras anunciados para operações contra o 

desmatamento serão usados também no uso da Força Nacional de Segurança [...]”113, 

demonstrando que o propósito nunca foi a preservação da natureza.  

Consequentemente não houve uma mudança do governo com relação à 

proteção ambiental, mas foi identificado que essa temática era relevante para os 

Estados Unidos. A preocupação mundial com a saúde da Amazônia dá algum poder 

de barganha ao Brasil, mesmo em tempos de tantos conflitos diplomáticos.  

 
110 SCHREIBER, Mariana. Cúpula do clima: Como países ricos estão falhando em suas metas 
ambientais. BBC News Brasil, Brasília, 23 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56854692>. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
111 Ibidem. 
112 ARREGUY, Juliana; MONTESANTI, Beatriz. Cúpula do Clima: Bolsonaro mente sobre recursos e 
minimiza desmatamento. UOL, São Paulo, publicado em 22 de abr. de 2021. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2021/04/22/confere-bolsonaro-cupula-do-clima-
meio-ambiente.htm>. Acesso em 14 de maio de 2021.  
113 SCHREIBER, Mariana. Pressionado, Bolsonaro promete na Cúpula do Clima dobrar recursos para 
repressão ao desmatamento. BBC News Brasil, Brasília, 22 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56848474>. Acesso em 11 de maio de 2021.  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56854692
https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2021/04/22/confere-bolsonaro-cupula-do-clima-meio-ambiente.htm
https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2021/04/22/confere-bolsonaro-cupula-do-clima-meio-ambiente.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56848474
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Será isso suficiente, se realmente for concretizado, para negociar com o 

presidente Biden a entrada do Brasil na OCDE? Ou pela inércia do Brasil na sua 

proteção, será a Amazônia novamente tratada como patrimônio mundial? 
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CONCLUSÃO 

 
Ao longo desta pesquisa foi possível identificar o aumento exponencial do 

interesse no cenário internacional e interno quando o assunto são os Direitos 

Humanos. Desde a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das 

Nações Unidas, a partir da Carta de São Francisco, os Direitos Humanos começaram 

a ganhar proporções de tutela globais. 

O objeto desta pesquisa foi verificar o uso contemporâneo dos Direitos 

Humanos como método de barganha nas Relações Internacionais entre os países de 

modo geral e mais especificamente no Brasil.  

O primeiro capítulo inicia com as informações mais gerais sobre Direitos 

Humanos e o seu desenvolvimento no período pós guerras. Depois, a apresentação 

atual dos Direitos Humanos que são protegidos por diversos artigos da Carta 

constitutiva da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para concluir, 

outros acordos e organizações que visam a salvaguarda destes direitos são 

introduzidos. 

No segundo capítulo foi possível entender o contexto internacional dos Direitos 

Humanos e as nomenclaturas que o rodeiam, como soberania, universalização e 

Estado Democrático de Direito. Ademais, foi retratada a importância dos Direitos 

Humanos no século XX.  

Ao longo do terceiro capítulo foi possível demonstrar os interesses políticos por 

trás de ações de todas as esferas dos Poderes. No caso do Judiciário, a decisão pelo 

não acolhimento da ADPF nº 153 demonstra um lado muito cruel do Poder 

responsável pela justiça e uma herança evitável do período de Ditadura Militar no 

Brasil. Ao aceitar a anistia dos crimes cometidos durante o período de intervenção 

militar o Judiciário não atribui responsabilidade jurídica aos criminosos, assassinos e 

torturadores pelos atos praticados durante esse período.  

Por outro lado, no Poder Legislativo, a CPI da Covid foi finalmente 

implementada pelo Senado e está tardiamente escutando os responsáveis pelo 

genocídio do povo brasileiro na maior pandemia do século XXI. A maioria das 445 mil 

mortes poderia ter sido evitada com aplicação de distanciamento social, compra 

antecipada de vacinas e políticas públicas que assegurassem emprego e renda 

durante o período de isolamento.  
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O último exemplo estudado se refere à Amazônia, à participação do presidente 

Bolsonaro na Cúpula do Clima e ao interesse dele que o Brasil faça parte da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Este último 

exemplo exigiu um empenho maior da pesquisa, visto que a conexão entre uma 

negociação e a outra não é linear, ou seja, não é óbvio a todos os brasileiros o 

interesse repentino do Presidente pelo meio ambiente, muito menos a relação desta 

decisão com a participação na OCDE. Ao mesmo tempo, é a mais importante, pois 

demonstra um descolamento entre a vontade da população e da cúpula do poder 

executivo federal marcado pelo comportamento manipulado por interesses 

estratégicos do governo que não eram os mesmos da população.  

A participação do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima foi contraditória 

da mesma maneira que todo o comportamento anterior do presidente e do seu 

governo, desde antes de sua eleição, como demonstrado inclusive em seu Plano de 

Governo.  

Desta forma, foi demonstrada a confirmação da indagação inicial e a utilização 

política dos Direitos Humanos como moeda de troca nas relações entre os países, 

visto nesse exemplo entre Brasil e Estados Unidos, através do interesse do Brasil em 

se tornar membro da OCDE e para isso se propondo a implantar medidas de 

proteções ambientais no tocante da Amazônia.  

No desenrolar da averiguação novos questionamentos foram surgindo, acima 

de tudo, com relação às informações que são disponibilizadas por governos sem 

nenhuma intenção de transparência. Que outras combinações podem estar ocorrendo 

e jamais será de conhecimento público o seu teor e objetos negociados? Como os 

direitos humanos serão tratados pelo governo federal daqui para frente? Novas 

pesquisas serão necessárias para que solucionar essas indagações. 
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