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DIREITOS HUMANOS NO BRASIL, NA CF/88 E NA LEGISLAÇÃO

u De início, importa salientar que todas as Constituições brasileiras, desde a 
Constituição Imperial de 1824, trouxeram catálogos de Direitos Fundamentais, que, em uma 
acepção lato sensu, podem ser considerados como formas de manifestação dos Direitos 
Humanos.

1) Tratados de Direitos Humanos e a CF/88:

•	 Como é o processo de incorporação de tratados de direitos humanos no Brasil? 

Podem ser submetido com o mesmo rito dos tratados internacionais, qual seja:

a) Fase internacional. Momento de celebração do Tratado ou Convenção; 

b) Fase interna. O Ministro das Relações Internacionais traz o Tratado ou Convenção 
e protocola ante o Congresso Nacional (art. 49, I, CF), que será discutido e votado inicialmente 
na Câmara dos Deputados e depois no Senado;

c) Após aprovada nas duas casas, o congresso emitirá um decreto legislativo, que será 
encaminhado ao Presidente da República para ratificá-lo ou não (goza de discricionariedade);

d) Ratificado, o Tratado ou Convenção será promulgado e publicado pelo Presidente 
da República (não existe prazo fixo).

Ou, poderá ser submetido ao rito da Emenda Constitucional (art. 5º, §3º, CF). Nesse 
rito, durante a segunda fase (fase interna), em vez de ser simplesmente votado pela Câmara e 
Senado, será votado em dois turnos na Câmara, tendo que alcançar 3/5 dos votantes em cada 
votação e igualmente no Senado, para só então poder ser promulgado pela mesa da Câmara e 
do Senado.

Seguindo o rito da Emenda, o Tratado seguirá a mesma hierarquia da norma 
constitucional, chamado “bloco de constitucionalidade”.

•	 Qual a natureza dos Tratados de Direitos humanos?

u Até 2004 (antes da EC nº45), existiam 4 correntes:

a) Natureza Supraconstitucional;

b) Natureza Constitucional (corrente adotada pela maioria da doutrina DOS Direitos 
Humanos);
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c) Equiparada a Lei Ordinária (corrente adotada pelo STF desde 1977, com o Recurso 
Extraordinário nº 80.004);

d) Natureza Supralegal (corrente isolada, adotada apenas pela Ministro Sepúlveda 
Pertence).

u Depois de 2004, passou a existir outras 4 correntes:

a) Inconstitucionalidade do art. 5º, §3º (seguindo pelos doutrinadores que defendiam 
a natureza constitucional dos Tratados de Direitos Humanos);

b) Somente alguns Tratados seriam equivalentes à Emenda (ou seja, somente aque-
les tratados aprovados, após a emenda, seguindo as regras do §3º seriam elevados à natureza 
de Emenda. Os demais, já aprovados, permaneceriam com a mesma natureza);

c) Os tratados anteriores já aprovados também estariam albergados pela EC nº45;

d) Todos os tratados seriam constitucionais, mas os aprovados com rito da EC nº 45 
seriam indenunciáveis e cláusulas pétreas.

•	  O que prevaleceu?

u Prevaleceu a Teoria do Duplo Estatuto (RE 466.343 – Depositário Infiel).

u O Pacto de San José da Costa Rica afirma que só poderia haver prisão civil por dívi-
da de obrigação alimentar e a CF/88 afirma que é possível a prisão civil também do depositário 
infiel.

u A discussão surgiu no auge da celeuma envolvendo a natureza dos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos.

u A posição final do STF a respeito do tema foi que todos os Tratados Internacionais de 
Direitos humanos que se submetessem ao rito da Emenda Constitucional (art. 5º, §3º), estariam 
no mesmo patamar das Normas Constitucionais. Noutro giro, aqueles tratados que não fossem 
submetidos a esse rito (como o Pacto San José da Costa Rica), teriam o status supralegal e 
infraconstitucional (como já mencionava o Ministro Sepúlveda Pertence). Por isso chamada de 
Teoria do Duplo Estatuto. 

u Tal posicionamento resolveu a questão do depositário infiel. Pois, apesar de 
a CRFB/88 prever a possibilidade de prisão civil, a sua materialização dependeria de uma 
regulamentação legal posterior, que restou impedida pelo status supralegal do Pacto San José 
da Costa Rica.
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u Súmula Vinculante 25: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que 
seja a modalidade de depósito”.

u Frise-se que o entendimento da doutrina majoritária (cite-se: Valério Mazzuoli, 
Flávia Piovesan, Cançado Trintade) não segue a corrente adotada pelo STF. Consideram o art. 
5º, §3º inconstitucional, e afirmam que todos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 
têm status Constitucional.

Obs.: Teoria do trapézio normativo: É a pirâmide de Kelsen adaptada ao novo 
entendimento dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Na base estaria todas as leis e 
no cume, estariam de um lado a CF e do outro os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 
(art.5º, §3º).

u Já são três os Tratados de DDHH aprovados com quorum de EC: Convenção de NY 
(Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência) e seu Protocolo, bem 
como o Tratado de Marraquexe (não alcançou ainda o número suficiente de adesões).

Resumindo: 
→ Doutrina: Todos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos são normas de caráter 
Constitucional;
→ STF → Teoria do Duplo Estatuto: a) Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovados 
com quorum de emenda a Constituição são normas Constitucionais; b) Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos aprovados no rito comum dos tratados tem status supralegal e 
infraconstitucional;
→ Tratados em geral tem o mesmo status de Lei Ordinária.

2) Tratados e incorporação na forma do art. 5º, §3º, aspectos finais.

→ Tratados incorporados na forma do Art. 5º, §3º e Decretos Legislativos: Quando o 
Tratado é assinado no plano internacional, no procedimento de incorporação dos tratados, ele 
é aprovado pelo Presidente da República (ou por outro agente dotado de plenos poderes) e 
volta para o cenário interno para, então, começar a fase interna.

Nessa fase interna, os tratados em geral devem ser aprovados pelo Congresso 
Nacional (art. 49, I, CF), que emitirá Decreto Legislativo, para então ser ratificado pelo Presidente 
da República.

O ponto importante a ser enfatizado é que, assim como os tratados gerais, nos 
tratados incorporados na forma do art. 5º, §3º, também são emitidos Decretos Legislativos 
para a posterior ratificação, promulgação e publicação do Presidente da República. Ou seja, se 
diferenciam da Emenda à Constituição, já que esta é promulgada pelas mesas da Câmara e do 
Senado (não vai para a ratificação do Presidente da República).
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Perceba que a lógica dos tratados incorporados pelo do Art. 5º, §3º é de equivalência 
à Emenda Constitucional e não de igualdade. 

Obs.: Os Tratados incorporados na forma do art. 5º, §3º, só se equipara à emenda 
depois de estar em vigor no plano internacional. 

3) Efeitos dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos incorporados na forma 
do Art. 5º, §3º.

→ Reformam o texto da Constituição.

→ Eles não poderão ser denunciados. Uma vez aprovados com quórum de EC, eles 
equivalem a Cláusulas Pétreas.

→ Eles poderão ser paradigma do controle de convencionalidade. 

3) Sistema Único Diferenciado de incorporação. 

O professor Valério Mazzuoli chama atenção para dizer que o nosso sistema 
de incorporação de Tratados de Direitos Humanos é chamado de SUD (Sistema Único de 
Diferenciado).

É único, pois tem o mesmo sistema de incorporação, seja para Tratados de Direitos 
Humanos ou não. 

É diferenciado, pois embora sigam o mesmo sistema, os Tradados de DH que seguirem 
o rito de Emenda podem ter uma diferenciação.

→ Sistema Misto x Sistema Único Diferenciado de incorporação: O termo “Sistema 
Misto” é utilizado pela professora Flávia Piovesan.

→ Sistema Único Diferenciado → Quanto à forma de incorporação. 

→ Sistema Misto → Quanto à hierarquia → Tratados com status Constitucional (se for 
de DH, incorporados na forma do Art. 5º, §3º), Tratados com status supralegal (Tratados de DH 
não equiparados à Emenda Constitucional), Tratados tradicionais (status de Lei Ordinária).

4) Bloco de Constitucionalidade e Controle de Convencionalidade (FIGURADA 
CARIMBADA EM CONCURSOS PÚBLICOS):

u A Teoria do Bloco de Constitucionalidade surgiu na França, desenvolvida por Luis 
Favoreu.
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u Na França, o Bloco de Constitucionalidade entende que todos os documentos da 
história constitucional francesa compõem a Constituição Francesa. Ou seja, não é um único 
documento jurídico. A Constituição seria, portanto, um conjunto de documentos que serve de 
paradigma para o controle de constitucionalidade.

u No Brasil, o Bloco de Constitucionalidade chegou com outro sentido. Com o 
advento da EC 45, os Tratados Internacional DH aprovados com quorum de emenda, passaram 
a estar no mesmo patamar que a própria Constituição, criando o bloco de constitucionalidade, 
que servirão como base para o controle de constitucionalidade.

•	 Existem duas Teorias sobre Bloco de Constitucionalidade:

a) Bloco Amplo → Art.5º, §2º (seguindo pela Doutrina de Direitos Humanos, que afirma 
que compõem o Bloco de Constitucionalidade a Constituição e todos os Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos); 

b) Bloco Restrito → Art. 5º, 3º (seguindo pelo STF, que afirma que só compõem o 
Bloco de Constitucionalidade a Constituição e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 
aprovados com quórum de Emenda).

u Quando passamos a reconhecer que o paradigma de Controle não é só a Constitui-
ção stricto sensu, mas também Tratados Internacionais de Direitos Humanos, deixamos de falar 
de um Controle de Constitucionalidade e passamos a tratar de um Controle de Convencionali-
dade.

•	 Controle de Convencionalidade:

u Vem da ideia de controlar as normas Infraconstitucionais (leis em geral) não apenas 
com base na Constituição, mas também nas Convenções Internacionais de Direitos Humanos.

u O Controle de Convencionalidade pode existir em dois sentidos (perspectiva 
geográfica):

a) Nacional: Trabalho que qualquer juiz ou tribunal pode realizar;

b) Internacional: Trabalho da Corte.

5) Incidente de Deslocamento de Competência:

u Também criado pela EC 45. 

u Criou uma competência para o STJ;
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u Chamado também de Incidente de Federalização das Demandas;

u O §5º foi inserido no art. 109, CF:

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-
Geral da República (SOMENTE O PROCURADO REAL DA REPÚBLICA), com 
a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 
de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça 
(ÚNICO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE), em qualquer fase do 
inquérito ou processo (A PROVA VAI FALAR QUE NÃO PODE INQUÉRITO. 
ATENÇÃO!), incidente de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Grifos e 
comentários e Caps Lock acrescidos).

u As justificativas do IDC são:

a) Afastar de possíveis pressões que a justiça local venha a sofrer;

b) Como o objetivo é proteger direitos previstos em Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos e, no plano internacional, quem responde é a República Federativa do Brasil, 
representada pela União – que tem as ações julgadas na Justiça Federal – seria do interesse em 
se proteger, levando a causa para o âmbito Federal para evitar uma eventual condenação futura 
no plano internacional.

u Atualmente existe uma PEC em andamento que propõe a legitimidade ao Defensor 
Público Geral Federal para propor IDC e Ações de Controle Concentrado de Constitucionalida-
de. A referida PEC já foi, inclusive, votada na CCJ do Senado Federal e aprovada, porém ainda 
não se concretizou Emenda.

ATENÇÃO: Permite o deslocamento ainda na fase pré-processual (Inquérito).

•	 IDC até o momento:

→ O STJ afirmou em precedente nº1 (Caso Dorothy Stang) que para o IDC ser julgado 
procedente e haver o deslocamento da demanda da Justiça Estadual para a Justiça Federal, é 
necessário que exista uma inércia clara no plano estadual.

→ Em 2010 houve a primeira federalização (IDC Nº2): Caso Manuel Mattos. A Ministra 
Laurita Vaz reconheceu a existência dos três pressupostos essenciais → Grave violação de direitos 
humanos, risco de responsabilização internacional e incapacidade das instâncias locais.
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→ No IDC nº3 houve o deslocamento de Inquéritos Policiais. O Caso ocorreu em Goiás, 
onde se apurava a atuação de um grupo de extermínio. Foi requerido o deslocamento de 09 
inquéritos, entretanto, apenas 03 foram federalizados.

→ No IDC nº4 foi suscitado por um Tribunal de Contas Estadual. Não chegou a ser 
admitido, pois o único legitimado, até o momento, é o PGR.

→ No IDC nº5 foi julgado procedente e tratava da apuração da morte de um Promotor 
de Justiça que investigava casos de grupos de extermínio no Pernambuco.

6) Diálogo entre Cortes ou Transconstitucionalismo:

u Tema que se encontra em discussão principalmente no âmbito do Direito 
Constitucional;

u É o diálogo entre ordens jurídicas múltiplas. Ou seja, a justiça/tribunal de um país 
aprende com a justiça/tribunais internacionais.

u Serve para impedir violações de direitos humanos.

u Segundo a doutrina, para se tornar efetivo necessita de alguns requisitos:

a) Menção a dispositivos internacionais;

b) Menção a casos internacionais que envolvam o Brasil;

c) Menção da jurisprudência Internacional;

d) Conferir peso aos dispositivos de Direitos Humanos.

7) Política Nacional de Direitos Humanos:

u É a política que a República Federativa do Brasil, principalmente no contesto da 
União, escolheu para visualizar, enfrentar e combater os problemas relacionados aos Direitos 
Humanos no país, e além disso, obter medidas efetivas para fazer com que tais direitos saiam 
do plano abstrato para o mundo real.

7.1 Antecedentes históricos:

Década de 1980: 
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u Nessa década, o Brasil passava por uma fase grande desenvolvimento econômico 
e social, entretanto, ainda assim, não foi suficiente para garantir um desenvolvimento humano 
(IDH).

u A ideia que surgia nessa época era que o país sabia do seu potencial, entretanto, 
enfrentava sérios problemas sociais. Apenas uma parte da população lucrava com o 
desenvolvimento.

u Nesse período houve uma transição para a democracia.

u Houve um aumento na criminalidade e da violência no Brasil, que estava direta-
mente ligada ao problema da desigualdade social existente.

u Em razão do aumento da criminalidade e violência, foi colocado em risco o processo 
de desenvolvimento e de consolidação da democracia do país.

u Diante de tal risco, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento e implementa-
ção de direitos humanos a fim de gerar  redução das desigualdades sociais e por consequência, 
da violência. 

7.2 Antecedentes Jurídicos:

a) Trabalhos precursores do Senador Severo Gomes na elaboração da “Carta de 
Direitos” do artigo 5º da Constituição de 1988;

b) Iniciativas do ex-ministro da Justiça, Maurício Corrêa, no governo do Presidente 
Itamar Franco, propondo projetos de lei contra a violência; 

c) Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena em 1993. (O Brasil 
teve papel muito atuante, por meio da atuação do embaixador Gilberto Sabóia, que foi o relator 
da redação final do texto dessa Convenção). ATENÇÃO! VAI CAIR NA PROVA!

d) A Política Nacional de Direitos Humanos foi, finalmente, materializada no Governo 
FHC, sendo integrada como política de governo (atenção! É uma política de governo. Assim, 
são as decisões que o governo, que está na gestão do país naquele momento, escolhe para 
desenvolver os direitos humanos), propondo um plano de ação, que é, justamente, o Programa 
Nacional de Direitos Humanos.

7.3 O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH):

•	 PNDH – 1:
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Em 13 de maio de 1996. Surgiu logo após o massacre em Eldorado dos Carajás (morte 
de 19 sem-terra, no sul do Pará);

Foi o primeiro programa para proteção e promoção dos direitos humanos na América 
Latina, e o terceiro do mundo.

Obs.: o PNDH do Brasil foi desenvolvido em parceria com a USP. Ou seja, nasceu em 
um campo acadêmico.

O PNDH 1 continha princípios e propostas para a construção de alternativas para 
o tradicional arbítrio dos governos em relação a maioria da população pobre sem acesso à 
realização plena de seus direitos.

Normalmente, as ideias de como lidar com os problemas da população mais humilde 
são tomadas de cima para baixo e de forma arbitrária. O PNDH tinha, justamente, essa grande 
vantagem, de trazer alternativas diferentes daquelas impostas. 

O programa passou a ser um modelo para as ações de governamentais e para a 
parceria do Estado e governo com as organizações da sociedade civil. Tanto que posteriormente, 
surgiram Programas Estaduais para a promoção de DH.

O PNDH 1 trabalha com a lógica da identificação e execução. Ou seja, identificar quais 
são os principais problemas dos DH e criar programas de ação.

O PNDH 1, foi criado por meio de Decreto Presidencial nº 1.904/96.

Por ser um Decreto Presidencial, é preciso lembrar que eles não têm força vinculante 
para a sociedade civil. Vincula apenas o executivo federal, a máquina pública.

APOSTA DE QUESTÃO: O PNDH 1 foca na impunidade e violência policial e enfatiza 
os direitos civis e políticos.

Em abril de 1997, o Governo Federal criou a Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
no Ministério da Justiça, para coordenar e monitorar a execução do programa, que existe até os 
dias atuais.

•	 Avanços derivados do PNDH 1:

Por conta da articulação do executivo e da pressão da sociedade civil, o PNDH 
conseguiu, como um desdobramento seu, aprovar 3 leis:
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a) Lei Nº. 9.140/95: Lei de reconhecimento das pessoas desaparecidas por participação 
política. Importante para um resgate da memória. Bastante ampliado e desenvolvido no PNDH 3.

b) Lei Nº. 9.299/96: Lei que transfere, da justiça militar para a comum, os crimes 
dolosos contra a vida praticados por militares. Caso do ex-soldado Rambo, em Diadema, interior 
de SP. Matou sem motivo um cidadão.

c) Lei Nº. 9.455/97: Lei que tipifica o crime de tortura.

•	 PNDH – 2:

Foi aprovado em 2002, por meio do Decreto nº 4.229/02.

Obs.: Lembrando que todos os PNDH’s são aprovados por meio de Decreto e, por 
isso, não é vinculante à sociedade civil, demais poderes e outras esferas federais. SÓ VINCULA O 
PRÓPRIO EXECUTIVO FEDERAL.

Foi aprovado no último ano do mandato do Presidente FHC, logo, para ser executado 
no Governo Lula.

O PNDH 2 teve como foco os direitos sociais em sentido AMPLO: direitos de 
afrodescendentes; indígenas; orientação sexual e consagrando o multiculturalismo.

O PNDH 2 sai do âmbito apenas dos direitos civis e políticos e tenta ampliar a proteção 
dos direitos sociais.

•	 PNDH – 3:

Criado em 2009 (segundo mandato do Presidente Lula), através do Decreto 
nº7.037/2009.

A grande característica do PNDH 3 foi a intensa participação da sociedade civil.

O PNDH 3 foi realizado após uma Conferência Nacional de Direitos Humanos e, por 
isso, a intensa participação da sociedade civil.

Tal participação trouxe consequências diretas para o PNDH 3.
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Resumo PNDH:
PNDH 1

1996
Foco nos Direitos civis e Políticos

Lógica de identificação do problema e execução 
228 propostas de ações governamentais

PNDH 2
2002

Direitos Civis e Políticos
Incorpora Direitos Econômicos e Culturais
518 propostas de ações governamentais

PNDH 3
2009

Seis eixos orientadores, 25 diretrizes transversais e 81 objetivos estratégicos
519 ações programáticas

Incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas 
aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas promovidas desde 2003 

A SDH coordena o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH III 

 ALGUNS ARTIGOS IMPORTANTES DO DECRETO Nº 7.037/2009:

•	 Art. 2º. O PNDH-3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores 
e suas respectivas diretrizes: 

I – Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil: 

a) Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento 
de fortalecimento da democracia participativa; 

b) Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal 
das políticas públicas e de interação democrática; e 

c) Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informações em Direitos 
Humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação.

II – Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos: 

a) Diretriz 4: Efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão 
social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e 
regionalmente diverso, participativo e não discriminatório; 
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b) Diretriz 5: Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de 
desenvolvimento; e 

c) Diretriz 6: Promover e proteger os direitos ambientais como Direitos Humanos, 
incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos.

III – Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto de desigualdades: 

a) Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e 
interdependente, assegurando a cidadania plena; 

b) Diretriz 8: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu 
desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e 
participação; 

c) Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais; e 

d) Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade.

IV – Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência: 

a) Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de segurança pública; 

b) Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de segurança pública 
e justiça criminal; 

c) Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da 
investigação de atos criminosos; 

d) Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura 
e na redução da letalidade policial e carcerária; 

e) Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas 
ameaçadas; 

f) Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação 
de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário; e 

g) Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o 
conhecimento, a garantia e a defesa de direitos.
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V – Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos: 

a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de 
educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos; 

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos Direitos Humanos 
nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições 
formadoras; 

c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e 
promoção dos Direitos Humanos; 

d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço público; e 

e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informa-
ção para consolidação de uma cultura em Direitos Humanos.

VI – Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade: 

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da 
cidadania e dever do Estado; 

b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública da verdade; e 

c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à 
memória e à verdade, fortalecendo a democracia. 

Parágrafo único. A implementação do PNDH-3, além dos responsáveis nele 
indicados, envolve parcerias com outros órgãos federais relacionados 
com os temas tratados nos eixos orientadores e suas diretrizes. 
•	 Art. 3º. As metas, prazos e recursos necessários para a implementação 
do PNDH-3 serão definidos e aprovados em Planos de Ação de Direitos 
Humanos bianuais. 
•	 Art. 4º. Fica instituído o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento 
do PNDH-3, com a finalidade de: 
I – promover a articulação entre os órgãos e entidades envolvidos na 
implementação das suas ações programáticas; 
II – elaborar os Planos de Ação dos Direitos Humanos; 
III – estabelecer indicadores para o acompanhamento, monitoramento e 
avaliação dos Planos de Ação dos Direitos Humanos; 
IV – acompanhar a implementação das ações e recomendações; e 
V – elaborar e aprovar seu regimento interno.  
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8) Comissão Nacional da Verdade:

u Tem relação direta com o eixo VI do PNDH 3.

u A Comissão da Verdade não é fenômeno apenas brasileiro. Na verdade, está dentro 
da chamada Justiça de Transição.

u A comissão da Verdade é uma ideia que pode ser definida da seguinte forma:

Mecanismos de apuração de abusos e violações de Direitos Humanos, sendo utiliza-
das como uma forma de esclarecer um passado arbitrário (normalmente aplicadas em países 
emergentes de períodos de exceção ou de guerras civis). Seu funcionamento se dá com um 
registro apurado do passado por meio da oitiva de vítimas e familiares de vítimas de arbitra-
riedades cometidas, assim como dos perpetradores dessas violências; ainda, pela análise de 
documentos oficiais e de arquivos ainda não conhecidos. 

u Assim, as Comissões da Verdade são, nada mais, nada menos que organismos 
que criados para que, em momentos de renovação democrática de países que passaram por 
períodos de exceção ou de guerra civis, possam averiguar e esclarecer o que foi que aconteceu 
no período para trazer à tona a verdade e registrar na história.

8.1 Pontos Importantes:

a) São órgãos temporários. Pois são criadas apenas para averiguar o que ocorreu em 
um período certo e depois se dissolve.

b) O principal objetivo é descobrir, esclarecer e reconhecer os abusos ocorridos no 
passado, dando voz às vítimas e, quando isso não for possível, pelo fato de estarem mortas ou 
desaparecidas, através de seus familiares. Ou seja, a missão dela é investigar grave violação a 
Direitos Humanos e registrar na história.

c) APOSTA OUSE DE QUESTÃO. No processo Gomes Lund, os peticionários pediram 
à Corte IDH que condenasse o Estado brasileiro a criar uma Comissão da Verdade, segundo 
os parâmetros internacionais de autonomia, independência e consulta pública para a sua 
integração, e que fosse dotada de recursos e atribuições adequados.

A “pegadinha” desse caso está no fato de que foram os próprios demandantes que 
solicitaram a criação de uma Comissão da Verdade. A prova dirá que a Corte quem determinou. 
ATENÇÃO.

d) A Corte não condenou objetivamente o Brasil a instaurar uma Comissão da Verda-
de, mas tão somente o exortou (recomendou) a implementação de uma, segundo os critérios 
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de independência, idoneidade e transparência, bem como dotando-a de poderes e atribuições 
compatíveis com as suas finalidades, ou seja, conforme os parâmetros reiteradamente fixados 
em sua jurisprudência.

e) APESAR DE a Corte apenas ter recomendado a implementação de uma Comissão 
da verdade, de fato foi criada, através Lei n.º 12.528/12, no âmbito da Casa Civil da Presidência 
da República, a Comissão Nacional da Verdade, a fim de efetivar o direito à memória e à verda-
de histórica e promover a reconciliação nacional (artigo 1º da Lei). 

Obs.: Houve a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, mas isso não impediu 
que os Estados criassem Comissão Estaduais da Verdade, autônomas.

8.2 – Atividades da CNV:

u Basicamente, se dividem em quatro:

a) Atividades Investigativas (são as mais importantes):

i) quantificar e qualificar as violações aos direitos humanos;

ii) apurar responsabilidades institucionais pelas violações;

iii) identificar as estruturas e os locais de violação aos direitos humanos (oficiais e 
clandestinos);

iv) apurar as circunstâncias das violações e esclarecer autorias;

v) desvendar as estruturas de sustentação econômica e operacional dos mecanismos 
de violação aos direitos humanos; IMPORTANTE

vi) encontrar arquivos ou investigar sua destruição.

b) – Atividades Humanitárias (Por ex. Identificar corpos, restos mortais, devolver às 
famílias, reconhecer pessoas);

c) – Atividades de Integração (Revelar a verdade para que, por meio de uma justiça 
restaurativa fosse possível “sarar” as feridas marcadas na história da nação);

d) – Atividades Prospectivas (Dar indicativos de como o Estado pode agir para que 
esses fenômenos não voltem a ocorrer).
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9) Justiça de Transição

u A atividade da Comissão é uma justiça de transição.

“A Justiça Transicional é um ramo altamente complexo de estudo, que reúne 
profissionais das mais variadas áreas, passando pelo Direito, Ciência Política, Sociologia e 
História, entre outras, com vistas a verificar quais processos de Justiça foram levados a cabo 
pelo conjunto dos poderes dos Estados nacionais, pela sociedade civil e por organismos 
internacionais para que, após o Estado de Exceção, a normalidade democrática pudesse se 
consolidar”. (Fonte: MJ). 

u Ou seja, é o conjunto de medidas, das mais variadas áreas e poderes, que busca 
fazer com que um Estado migre do estado de exceção para estado de normalidade democrática.

u Transição entre regime de exceção para um regime de normalidade.

u Segundo o professor norte-americano Paul Van Zyl: “O objetivo da Justiça 
Transicional implica processar os perpetradores, revelar a verdade sobre crimes passados, 
fornecer reparações às vítimas, reformar as instituições perpetradoras de abuso e promover a 
reconciliação”.

u Analisando os objetivos elencados pelo professor Paul Van Zyl, no Brasil:

a) Processar os perpetradores: O Brasil não puniu os seus perpetradores, em razão 
da lei da anistia.

b) Revelar a verdade sobre crimes passados: O Brasil criou a Comissão Nacional da 
Verdade.

c) Fornecer reparações às vítimas: Feito através da Comissão de Anistia.

d) Reformar as instituições perpetradoras de abuso e promover reconciliação: 
Também a cargo da Comissão Nacional da Verdade.

u ATENÇÃO: O Marcelo Torelly, talvez o maior estudioso de Justiça de Transição no 
Brasil, desenvolveu um conceito novo chamado de Governança Transversal. A Governança 
Transversal seria um transconstitucionalismo ou constitucionalismo multinível aplicado às 
Instituições e não só às Cortes Constitucionais. Assim, seria um dever de diálogo e de execução 
de Direitos Humanos, multinível, para as diversas instituições que compõem o sistema de 
defesa de direitos humanos.
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u Afinal, o que essa ideia de Governança Transversal tem a ver com a justiça de 
transição? 

Quando falamos que alguns dos objetivos da justiça de transição são “reformar as 
instituições perpetradoras de abuso e promover reconciliação”, as diversas instituições públi-
cas têm que buscar executar esses direitos humanos de uma forma mais ampla possível, bus-
cando, através desses conceitos de diálogos entre ordens públicas múltiplas, adotar medidas 
que sejam mais efetivas à proteção dos Direitos Humanos.

Por isso, o MP chegou a promover ações penais contra torturadores do Regime Militar. 
Ou seja, mesmo essa instituição não sendo judiciária, fez essa análise transversal dos DH, na 
sua atuação, e buscando a maior proteção dos DH, procurou a punição dos perpetradores. 


