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RESUMO: 

Não restam dúvidas de que a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) trouxe uma 

série de avanços para o campo dos Direitos Humanos desde sua criação. No entanto, durante 

os 70 anos de sua existência, podemos encontrar diversos desafios para cada um de seus 

artigos e as dificuldades de implementação da visão universalista dos Direitos Humanos. No 

presente artigo, pretende-se apresentar os principais avanços introduzidos com a DUDH, 

especialmente, em razão do contexto histórico que a originou, bem como os principais 

desafios para sua implementação, fazendo uma retrospectiva das conquistas alcançadas, mas 

analisando o presente, a fim de que se possa entender o papel da DUDH para os próximos 70 

anos.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional dos Direitos Humanos. Declaração Universal de 

Direitos Humanos. Avanços. Desafios 

 

ABSTRACT: 

There is no doubt that the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) has brought a 

number of advances to the field of Human Rights since its inception. However, during the 70 

years of its existence, we can find several challenges for each of its articles and the difficulties 

of implementing the universalist vision of Human Rights. In this article, we present the main 

advances made with the UDHR, especially in view of the historical context that gave rise to it, 

as well as the main challenges for its implementation, with a retrospective of the 

achievements, but analyzing the present, in order to understand the role of the UDHR for the 
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1. INTRODUÇÃO 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surgiu dos escombros 

da II Guerra Mundial, após o fim do conflito, com a criação das Nações Unidas com a 

consolidação da promessa da sociedade universal de não repetição das atrocidades contra os 

direitos humanos. 

Em 1946, como parte dos trabalhos preliminares para a redação da Declaração, 

sob os auspícios da UNESCO, Jacques Maritain reuniu um Comitê de Filósofos para 

identificar a chave teórica de uma Carta de Direitos para todas as pessoas e para todas as 

nações. Em sua primeira sessão, em 1947, a Comissão autorizou seus membros a formular a 

minuta elaborada por 8 membros da Comissão. 3 

Eleanor Roosevelt era a presidente da Comissão, que era composta por René 

Cassin, elaborador da primeira minuta; Charles Malik, relator da Comissão; Peng Chung, 

vice-presidente e John Humphrey, diretor da Divisão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas. 

A comissão concluiu que deveria ser elaborada uma declaração e não um 

tratado internacional e que ela deveria ser curta, energizante e acessível às pessoas em 

qualquer parte do mundo, contendo tanto direitos civis, políticos, sociais e econômicos. 

Foi proclamada pela Resolução 217-A (III) de 10/12/1948, pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, reunida em Paris e formou as bases dos Pactos Internacionais de 

1966, o de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos 

com status de hard law. 

A Declaração tem como valor fundante a dignidade humana ao proclamar, em 

seu preâmbulo, o reconhecimento da inerente dignidade e da igualdade, bem como os direitos 

inalienáveis aos membros da família humana, como base da liberdade, justiça e paz no 

 
3 Browns, Gordon. The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century. A living document in a 

changing world. A report by the Global Citizenship Commission. Cambridge. UK> Open Book Publishers, 2016. 
Http.dx.doi.org10. 11647.OBP0091. Acesso em maio de 2018. 
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mundo. 

O princípio não é definido nem pela Declaração, nem por outros documentos 

de Direitos Humanos, mas pode-se afirmar que a dignidade humana é um especial status 

atribuído a toda e qualquer pessoa devido à sua natureza inerente de ser humano, sua 

potencialidade humana, suas capacidades e habilidades humanas. 

Contém três partes essenciais para a expansão dos direitos humanos, que se 

dividem em princípios gerais, a codificação de referidos princípios e práticas para sua 

implementação, que atualmente, expressa-se por sistemas de monitoramento, a instituição de 

Tribunais Internacionais, bem como pela manutenção de esforços para o cultivo do respeito 

aos direitos humanos. 4 

 

 

2. O CIDADÃO UNIVERSAL COMO DECORRÊNCIA DO REGIME JURÍDICO 

ORIUNDO DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 

1948 

 

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a porta 

de entrada do templo dos direitos humanos”. (René 

Cassin) 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi um desdobramento 

da Carta de São Francisco de 1945, que instaurou um novo pacto social distinto do antigo 

pacto das Nações Unidas. Em seu preâmbulo, a Carta de São Francisco enfatizou a fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor do ser humano e na igualdade de 

direitos dos homens e das mulheres, anunciando como propósitos da Organização das Nações 

Unidas a obrigação jurídica interestatal de cooperação internacional para promover e 

estimular o respeito aos direitos humanos. A carta, portanto, revisitou a clássica noção de 

soberania estatal para enfatizar o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais.  

A Declaração teve início na sessão plenária de 1947, com a redação de oito 

membros escolhidos com base em representação geográfica (Austrália, Chile, China, EUA, 

França, Líbano, Reino Unido e União Soviética). Foi proclamada por quarenta e oito votos, 

 
4 BROWN, Gordon. The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century. A living document in a 

changing world. A report by the Global Citizenship Commission. Cambridge. UK> Open Book Publishers, 2016. 
Http.dx.doi.org10. 11647.OBP0091. Acesso em maio de 2018. 
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nenhum contra e oito abstenções (Arábia Saudita, Bielorrúsia, Checoeslováquia, Polônia, 

Ucrânia, União Sul Africana, União Soviética e Iugoslávia).  

Foi o documento internacional mais importante para a evolução dos direitos 

humanos em escala universal e coletiva, por ressaltar a prevalência do ser humano, alterando 

a clássica lógica da Paz de Westfália, de 1648, que exaltava os Estados soberanos e 

independentes.  

É possível afirmar, portanto, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948 foi um marco na plataforma emancipatória do ser humano, pois ressaltou a sua 

consideração como um fim em si mesmo e sua dignidade como objetivo principal da esfera 

dos direitos humanos. Institucionalizou a vertente do princípio do universalismo, rechaçando 

a temática do relativismo cultural como justificativa para a prática de atrocidades contra os 

direitos humanos. Apontou para a afirmação de que nenhum País tem o direito de alegar que 

sua cultura e seu ordenamento jurídico autorizam a ofensa e o desrespeito aos direitos 

humanos fundamentais.  

Anunciou uma sociedade internacional de Estados soberanos e de indivíduos 

livres e iguais, que institucionalizou os direitos humanos e inseriu sua temática na construção 

da ordem mundial, limitando o arbítrio discricionário da soberania estatal sobre a soberania 

pessoal. 

É um documento essencial para a humanidade, pois concentra a ideia de que 

todos os seres humanos pertencem a uma única comunidade global, tendo direitos, deveres 

morais e responsabilidades perante os outros. É também um standard para a educação e a 

cultura para os direitos humanos, uma vez que consagra a ideia de que uma injustiça cometida 

em um determinado local é uma injustiça que gera consequências em todos os cantos do 

mundo. 5 

A Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal alteraram o paradigma e 

o ponto de partida para a materialização e concretização dos direitos humanos fundamentais, 

com a elevação do ser humano a sujeito de direito central, relativizando a preponderância do 

Estado soberano e absoluto.   

Por isso, pode-se afirmar que a Carta de São Francisco, a Declaração Universal 

e os Pactos Internacionais de 1966 representam o embrião de uma Constituição Global, que 

 
5 BROWN, Gordon. The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century. A living document in a 

changing world. A report by the Global Citizenship Commission. Cambridge. UK> Open Book Publishers, 2016. 
Http.dx.doi.org10. 11647.OBP0091. Acesso em maio de 2018. 
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configura os jus cosmopoliticum, delineado por Kant em sua obra, “A Paz Perpétua” (1995).  

A propósito do tema, Celso Lafer explica que o jus cosmopoliticum diz respeito 

aos seres humanos e aos Estados em suas relações de interdependência, sendo os cidadãos 

pertencentes a um Estado universal da humanidade.  6 

A doutrina de Kant contribuiu para a análise da história humana sob o ângulo 

universal, sendo o ser humano, um fim em si mesmo, que tem dignidade e não preço, o centro 

de sua doutrina moral. Apresentou o direito cosmopolita, como fundamento do direito à 

hospitalidade universal, um direito comum a todos os seres humanos da face da Terra, de 

modo que a violação de um direito humano praticada num canto da Terra, é sentida em todos 

os demais pontos.   

Assim, para que os direitos humanos sejam concretizados, é preciso ir além do 

direito interno e alcançar a tutela internacional, pois somente nessa vertente, poder-se-ia falar 

em “direito a ter direitos”, conforme pensamento de Hannah Arendt.  

A solução dos problemas enfrentados pela sociedade internacional atualmente 

só será uma realidade quando se abandonar a tímida visão de que os Estados soberanos e as 

relações interestatais ainda estão em posição de supremacia. A ponderação avança, portanto, 

na aparente dicotomia entre soberania estatal e soberania pessoal, que devem ser 

harmonizadas, sempre levando-se em consideração a supremacia das normas de direitos 

humanos que preconizam o ideal do ser humano como um fim em si mesmo.  

O artigo 6º da Declaração Universal, ao afirmar que todos têm o direito de ser 

reconhecidos como pessoas perante a lei em todos os lugares, dá respaldo ao drama dos 

displaced people, uma vez que combate o aniquilamento dos refugiados e dos apátridas. 

Referida ideia é corroborada pelo artigo 15 da Declaração que prevê que todos têm direito a 

uma nacionalidade e de não serem privados dela. A nacionalidade, portanto, deixa de estar 

reservada ao domínio dos Estados, o que contribui para a internacionalização dos direitos 

humanos.  

A apatridia tem de ser revertida em qualquer parte do mundo, pois o que se 

pretende é a concessão da nacionalidade como um direito fundamental do cidadão universal, o 

que não pode ficar única e exclusivamente a critério dos Estados envolvidos, pois estes 

atuarão no contexto da soberania estatal, o que é rechaçado pela ideia da universalidade  dos 

direitos humanos e dos direitos da personalidade fundamentais.  

Além disso, o artigo 13 confere ao cidadão universal a liberdade de locomoção, 

 
6 LAFER, Celso. Direitos Humanos. Um percurso no Direito só século XXI. São Paulo: Atlas, 2015 
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de toda pessoa, nacional ou estrangeira, dentro das fronteiras de cada Estado, além de garantir, 

no inciso 2º direito de qualquer pessoa deixar o seu país ou qualquer outro país e de a ele 

regressar, além do direito de pedir asilo, segundo o artigo 14.  

Referidos direitos confirmam a manifestação Kantiana do direito à 

hospitalidade universal, ou seja, o jus cosmopoliticum.  

Quanto à natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

afirma-se que não é de lei internacional, mas sim de Recomendação, soft law, ou seja, de atos 

e conteúdos normativos que não dispõem de obrigatoriedade, por ter origem em uma 

Resolução da Assembleia Geral da ONU, sendo, apenas, um convite aos Estados para 

respeitarem suas previsões. Além disso, também foi considerada como norma interpretativa da 

Carta de São Francisco. Passou, entretanto, a ter status de norma costumeira de Direito 

Internacional.  

Posteriormente, a Conferência de Viena de 25/07/1993, que teve como 

resultado a Declaração de Viena de 1993, reafirmou o compromisso com os propósitos e 

princípios enunciados na Carta de São Francisco e na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, ressaltando que a Declaração se constituiu como padrão de realização para todos os 

povos e todas as nações com base no ideal de que “todos os direitos humanos são universais, 

indivisíveis, interdependentes e interrelacionados”. É possível afirmar, portanto, que a 

Convenção de Viena chancelou a Declaração Universal com a efetiva participação de 171 

Estados, 813 organizações não governamentais como observadoras e 2000 organizações não 

governamentais no fórum paralelo das ONG’S.  

Logo, não há como duvidar da força cogente e universal da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, sendo assim, a Resolução da Organização das 

Nações Unidas passou de norma soft law para hard law dos tratados, ou seja, norma 

imperativa e cogente.  

Além da Declaração de Viena de 1993, outros documentos também 

corroboraram e derivaram da Declaração Universal, tais como o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966), que tratam, respectivamente, dos direitos de primeira e de segunda dimensões, um 

verdadeiro desdobramento dos artigos 1º ao 21 da DUDH, bem como dos artigos 22 a 27 da 

DUDH, respectivamente.  

Como se pode constatar, diversos documentos posteriores, com ampla 

participação dos Estados, consagraram os ideais previstos na Declaração Universal, não 
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deixando dúvidas a respeito de sua natureza jurídica de hard law.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi uma resposta ao 

totalitarismo que imperou durante a Segunda Guerra Mundial, responsável pela  inserção da 

temática dos direitos humanos no plano internacional, e também uma resposta jurídica ao 

problema do mal ativo e do mal passivo. 

Além disso, é a interpretação mais autêntica dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e integra a Carta da ONU, sendo compreendida, no mundo todo, como um 

código de ética universal de direitos humanos decorrente da tese universalista, que impõe um 

padrão mínimo de dignidade independentemente da cultura particular e da soberania de cada 

Estado para promover a positivação internacional dos direitos mínimos dos seres humanos, 

em consonância com os propósitos das Nações Unidas de proteção aos direitos humanos e 

liberdades fundamentais de todos.  

O documento de cunho universalista, tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana como valor fonte dos direitos humanos universais, bastando a condição de 

pessoa para a exigência dos direitos humanos em qualquer ocasião, circunstância e em 

qualquer lugar do mundo. Os direitos humanos, portanto, devem ser tratados de forma global 

pela comunidade internacional, com um padrão mínimo de dignidade, independentemente da 

cultura de cada povo, devido à aplicação da tese universalista. 

 O universalismo dos direitos humanos mínimos abre espaço para o direito 

cosmopolita consolidando a independência dos cidadãos de seu Estado de origem por 

pertencerem a um Estado da humanidade. Por isso, defende-se a tese de que os direitos 

fundamentais podem ser exercidos por qualquer pessoa, em qualquer circunstância e em 

qualquer lugar do mundo. 

Celso Lafer, ao prefaciar a obra de Flávia Piovesan, lembra que: “Os direitos 

humanos são uma plataforma emancipatória voltada para a proteção da dignidade humana” e, 

citando Hannah Arendt, afirma “que é um instrumento de mobilização para a proteção dos 

mais fracos”. 7 

Vislumbra-se o surgimento de um novo direito, distinto do direito público 

internacional, baseado na cooperação entre Estados soberanos, de acordo com um interesse 

geral, que transcende seus interesses peculiares e consagra a cidadania universal, com direitos 

que transcendem aos interesses dos Estados soberanos, que devem coexistir em cooperação 

internacional, a fim de que os seres humanos possam exercer seus direitos em qualquer lugar 

 
7 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 10ª . ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
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do mundo, isso porque a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 é um 

documento de interesse geral, que tem natureza jurídica de jus cogens gerando efeitos erga 

omnes.  

Immanuel Kant, no terceiro artigo definitivo para a Paz Perpétua, assevera que 

o direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade universal. A hospitalidade 

universal deve ser dirigida ao estrangeiro que não pode ser tratado com hostilidade por estar 

no território de outrem. Explica que há o direito dos homens à propriedade comum da 

superfície da Terra, de modo que os homens devem se suportar uns aos outros, pois ninguém 

tem mais direito do que o outro a estar em um determinado lugar da Terra.  

A comunidade cosmopolita, para Immanuel Kant, concretiza-se entre os povos 

da Terra quando a violação do direito num lugar da Terra se sente em todos os outros, 

enfatizando a ideia de um direito cosmopolita, como direito público da humanidade em geral. 

Assim, todos os seres humanos do mundo seriam proprietários da superfície da Terra e 

estariam unidos por um direito cosmopolita, e universal, calcado na fundamentabilidade dos 

direitos humanos.  

No segundo artigo definitivo para “A paz Perpétua”, Immanuel Kant anuncia 

que para que se possa dar a cada um o que é seu, é necessário que se forme uma federação de 

povos e não um Estado de povos. No suplemento primeiro, Da garantia da paz perpétua, 

Immanuel Kant explica que para que haja a garantia da paz, a natureza se organizou para que 

as pessoas atuassem de forma justa em todas as partes do mundo.  

Logo, para que todo ser humano exerça os direitos fundamentais, em qualquer 

lugar da Terra, deve haver um direito cosmopolita, universal que atualmente é representado 

pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Para tanto, deve ser criada  uma 

federação de povos independente dos Estados soberanos a fim de que a violação do direito 

num canto da Terra se sinta em todos os outros.  

A efetividade no sistema global de proteção aos direitos humanos fundamentais 

é uma necessidade premente. A revisão da organização e do funcionamento da ONU com a 

participação equitativa de todos os países do mundo é uma imposição necessária determinada 

pela busca e promoção da paz no mundo que é, em tese, o principal objetivo da ONU.  

Para que a universalização dos direitos da personalidade seja uma realidade, 

com a redução das desigualdades, é necessário que haja o redesenho do Estado no caminho da 

implantação dos direitos universais do ser humano, a fim de que o cidadão universal seja 

reconhecido como sujeito de direito na ordem global.  



 
POLIFONIA                 REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 4  NOVA SÉRIE    2019  PRIMAVERA/VERÃO 

139 
 

A consolidação dos valores dos direitos humanos deve se dar no âmbito global 

e, no caso do cidadão universal, os valores relativos aos direitos da personalidade, enquanto 

direitos humanos, devem ser resguardados em qualquer parte do mundo, ensejando, inclusive, 

a efetiva tutela jurisdicional com a possibilidade de o indivíduo se dirigir, sem intermediários, 

às Cortes Internacionais, em qualquer sistema de proteção dos direitos humanos. 

Os direitos humanos são um construído em constante processo de construção e 

reconstrução e, desse modo, os direitos da personalidade do cidadão universal estão em 

processo de construção e reconstrução na medida em que ainda há muito o que conquistar.  

Há intrínseca relação, portanto, entre o princípio do universalismo e a ideia de 

constitucionalismo global, sobre o qual José Joaquim Gomes Canotilho enfatiza que 

compreende a relação entre Estado e povo, bem como a elevação da dignidade humana a 

pressuposto de todos os constitucionalismos, o que consequentemente coloca o direito 

internacional como parâmetro de validade das Constituições nacionais.  8 

A ideia de constitucionalismo global acima apresentada, leva à afirmação de 

que os Estados devem observar as regras de direito internacional em suas Constituições. No 

Brasil, tal imposição é representada pelo § 2º do art. 5º, da Constituição Federal de 1988. 

Além disso, o próprio art. 1º, III que consigna o princípio da dignidade humana abarca o 

princípio como um valor inafastável. Vislumbra-se, então, o Constitucionalismo Global na 

medida em que o valor dignidade humana é universal e de declaração obrigatória por qualquer 

Estado.  

O cidadão universal, enquanto sujeito de direito, não pode ser analisado sob a 

ótica do Estado, que impõe limites à universalização dos direitos humanos. Logo, o cidadão 

universal não pode ser considerado sujeito de direito somente se o Estado lhe conferir referida 

condição, pois é a condição humana que torna a pessoa sujeito de direitos na ordem global.  

Há uma consciência ética compartilhada pelos Estados no sentido de alcançar o 

mínimo ético irredutível na seara dos direitos humanos, o que corrobora a tese universalista. 

E, nesse sentido, a condição de pessoa é o único requisito para a titularidade de direitos, 

considerando o ser humano dotado de dignidade.  

É possível fundamentar a tese da universalidade dos direitos fundamentais na 

teoria da justiça de John Rawls, que desenvolve o conceito de justiça como equidade 

afirmando que uma sociedade democrática é aquela que seus cidadãos adotariam numa 

situação de fase equitativa, o que chama de posição original, recriando a ideia de contrato 

 
8 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 Ed., Lisboa: Almedina, 2003. 
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social, baseada num consenso e não no domínio do Estado ao conceder direitos às pessoas. 9 

Como kantiano, Rawls funda sua teoria em três situações: o contrato social, a 

posição original e o véu da ignorância, com base em dois princípios: o de oferecer as mesmas 

liberdades básicas para todos os cidadãos, bem como a equidade social e econômica. Ele 

afirma que existem desigualdades, mas é preciso que sejam garantidos aos menos favorecidos 

os mesmos bens da vida pertencentes aos mais abastados, o que chamou de primary goods.  

John Rawls admite, portanto, as desigualdades, desde que haja a mitigação das 

dificuldades para aqueles que a suportam. Prega o Estado liberal com uma perspectiva social. 

Parte da posição original como uma situação hipotética na qual as partes contratantes, livres e 

iguais, escolhem sob o véu da ignorância, os primary goods ou bens primários, ignorando o 

que as pessoas têm e não têm para possibilitar o contrato social. Como a teoria de John Rawls 

não exclui a desigualdade, permite que a pessoa tenha acesso aos primary goods escolhidos 

sob o véu da ignorância tendo os princípios de justiça como cláusulas contratuais básicas, 

através de uma escolha racional com base na teoria dos jogos. O neocontratualismo de John 

Rawls preconiza a justiça com imparcialidade, com a distribuição equitativa dos bens básicos, 

inclusive os direitos sociais, optando pelo menor dos piores resultados.  

A teoria da justiça de John Rawls pode ser usada para fundamentar a tese da 

cidadania universal, uma vez que preconiza a ideia de que deve haver acesso aos direitos 

básicos com igualdade, inclusive no plano global, transnacional e cosmopolita, e o passo mais 

importante para essa transformação foi dado com a Declaração dos Direitos do Homem de 

1948.  

É imperioso que qualquer ser humano tenha acesso aos primary goods em 

qualquer lugar do mundo, independentemente de sua nacionalidade, a fim de que todos os 

seres humanos, no mundo, tenham acesso às mesmas liberdades básicas para reduzir o espaço 

das desigualdades.  

Afirma-se a tese universalista dos direitos humanos na medida em que há um 

mínimo ético irredutível que deve ser respeitado por todos os Estados, independentemente da 

diversidade cultural e da soberania estatal.  

Desse modo, o direito cosmopolita deve regular e proteger os direitos do 

cidadão universal, pois, em razão da tese universalista, a violação de um direito é sentida em 

todos os lugares da Terra e, assim, a proteção dos direitos do cidadão universal deve ser uma 

preocupação cosmopolita e não interna de cada Estado.  

 
9 John Rawls. Uma teoria da justiça. Trás. Almiro Pisetta e Lenita Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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O caminho para a “Paz Perpétua” só chegará ao resultado da solidariedade 

universal quando o ser humano for considerado como um fim em si mesmo e pertencente ao 

mundo, como cidadão universal.  

Ainda nesse sentido, Luigi Ferrajoli anuncia que existe o embrião de uma 

‘Constituição do Mundo’, constituída pela Carta da ONU e pela Declaração dos Direitos 

Humanos que se destinam a regular os direitos fundamentais universais, no sentido de 

propiciar a proteção do ser humano, por formar um conjunto de normas jurídicas específicas 

para regular os direitos das pessoas, os direitos da personalidade. Assim, se as normas 

destinadas a regular as pessoas são de direito civil, há que se criar institutos jurídicos de 

direito civil cosmopolita, como direitos da personalidade, pessoa, personalidade e capacidade 

numa perspectiva transnacional.10 

A Declaração Universal representa o documento fundante num processo de 

elaboração progressiva dos direitos humanos que proporcionou muitos avanços na promoção 

na proteção dos direitos humanos desde 1948, incluindo o desenvolvimento de um corpo 

jurídico de Direitos Humanos e a implementação de mecanismos de proteção. Embora tenha 

havido muitos avanços, é necessário reconhecer que os direitos humanos continuam sendo 

violados em uma escala alarmante pelo globo terrestre. 

 

 

3. EFEITOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS NOS 

TEMAS POLÊMICOS 

Como visto acima, em que pese os avanços que a Declaração Universal trouxe 

ao campo dos direitos humanos, notamente no que tange ao reconhecimento internacional de 

direitos universais do ser humano, ainda há uma grande resistência para a implementação 

desses direitos na prática pelos estados, à luz do que já asseverava Norberto Bobbio11. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos está traduzida em 500 idiomas e 

traz 30 artigos que versam sobre o direito à vida, direito a não ser escravizado, o direito de 

não ser preso de forma arbitrária, o direito à presunção da inocência, o direito à privacidade e 

à livre circulação, o direito à liberdade de expressão política e religiosa, liberdade de 

 
10 FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 3 Ed., Madrid: Trotta, 2007. 
11 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. — 
Nova ed. — Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 7ª reimpressão. 
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pensamento e de participação política12, direito ao trabalho livre e remunerado, educação, 

cultura etc. No entanto, são vários os desafios no Brasil e no mundo: o ódio, a violência e a 

discriminação permanecem vivos após os 70 anos de um documento que visa a garantir a 

liberdade, a justiça e a paz mundial.  

Destacam-se, ao longo do artigo, alguns desafios do dia-a-dia para a 

implementação da Declaração Universal. O primeiro deles decorre do artigo 1º que 

estabelece: 

 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos 

e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na 

condição política, jurídica ou internacional do país ou 

território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 

território independente, sob tutela, sem governo próprio, 

quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

 

Ressalta-se, portanto, o desafio da IGUALDADE. Com relação a este tema, 

exemplificamo-no com as violações ocorridas de um modo geral contra a população de 

lésbicas, gays, bissexuais e travestis, transexuais ou transgêneros (LGBT). Atualmente, ainda 

mais de 70 países criminalizam relações homossexuais e expressões de identidade de gênero, 

conforme a Organização das Nações Unidas (ONU)13.  

Apesar da comemorada e recente decisão da suprema corte da Índia pela 

descriminalização das relações das pessoas do mesmo sexo14, a realidade é que são vários os 

 
12 Interessante estudo sobre a inconvencionalidade dos tribunais brasileiros no tocante à liberdade de 
expressão política durante o período das campanhas eleitorais. BUCCI, Daniela. Direito Eleitoral e Liberdade de 
Expressão: Limites Materiais. 1a. ed. São Paulo: Almedina Brasil Ltd., 2018. 442p. 
13 UNO. Human Rights Council Twenty-ninth session, agenda items 2 and 8. Annual report of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-
General (A/HRC/29/23), 04 may. 2015, p. 31. 
14 Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23509&LangID=E>. Acesso em 20 
set. 2018. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23509&LangID=E
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exemplos de discriminação: a patologização da homossexualidade, por exemplo, dificulta o 

exercício da igualdade de direitos, especialmente, no que tange o acesso à saúde, 

determinando as práticas de profissionais e das instituições de saúde, forçando tratamentos e 

terapias de conversão, consideradas, estas últimas, práticas de tortura15. 

O bullying baseado na orientação sexual e identidade de gênero reais ou 

percebidos em casa, no trabalho e nas escolas aumenta as taxas de abandono escolar de 

pessoas LGBT, bem como, seu isolamento, depressão e suicídio16.  

Essas práticas discriminatórias, de um modo geral, dificultam o acesso das 

pessoas LGBT a recursos econômicos e a serviços básicos, o que se revela através da 

observação de que as taxas de miséria e a falta de moradia são mais altas nesses grupos de 

pessoas17.  

Outro desafio decorre do artigo 4º da Declaração Universal de Direitos 

Humanos:  

 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 

escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em 

todas as suas formas.   

 

Em que pese a proibição expressa contra a escravidão e o tráfico de pessoas 

contida na DUDH, atualmente, o mundo depara-se com a denominada ESCRAVIDÃO 

MODERNA ou CONTEMPORÂNEA18. Essa ocorrência é comum e está caracterizada pelas 

condições degradantes de trabalho. 

Nos termos do artigo 2º da Convenção 29 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), o “trabalho forçado ou obrigatório é o serviço exigido de um indivíduo 

mediante ameaças ou pena qualquer e para o qual o indivíduo não se oferece 

voluntariamente”.  

Assim, todo trabalho não voluntário, caracterizado pela violação de direitos 

humanos, que pode colocar em risco a vida e a saúde da pessoa, incompatível com a 

 
15 UNO. Human Rights Council Twenty-ninth session, agenda items 2 and 8. Annual report of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-
General (A/HRC/29/23), 04 may. 2015, p. 14 
16 Ibidem, p. 15. 
17 Ibidem, p. 16. 
18 Conforme esclareceu a ministra Rosa Weber:  a “ ‘escravidão moderna’ é mais sutil e o cerceamento da 

liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos”. BRASIL. 

STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 489. Medida Cautelar. Ministra Rosa 

Weber. Julgamento: 23 out. 2017. 
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dignidade humana, é considerado trabalho análogo ao de escravo ou a chamada escravidão 

moderna. 

O Brasil, por exemplo, ratificou a Convenção 29 da OIT e, com isso, o país 

assumiu o compromisso internacional de proteger o indivíduo do trabalho análogo ao de 

escravo. Além disso, ratificou a Convenção 105 também da OIT que trata da eliminação do 

trabalho forçado. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n. 2.848/1940)19 

passou a considerar crime a conduta daquele que reduz alguém à situação análoga à de 

escravo através do trabalho forçado ou jornada exaustiva, sujeitando o indivíduo a condições 

degradantes ou impedindo sua locomoção por conta de dívidas contraídas com o 

empregador20,21, aumentando a pena se o crime for contra a criança ou adolescente e por raça, 

cor, etnia, religião ou origem. 

No entanto, apesar das inúmeras regulamentações sobre o tema, recentemente, 

tem-se noticiado a descoberta de mais empresas que contrataram pessoas nessas condições22. 

A principal alegação das empresas tem sido que a contratação dos “escravos” teria sido feita 

por terceirizadas, muitas vezes, fora do país. Com o objetivo de prevenir essas ocorrências, a 

ONU criou o PACTO GLOBAL, e a relatoria especial sobre Empresas e Direitos Humanos, 

em 2011, ainda aprovou princípios orientadores23. Em 2015, o grupo de trabalho de Empresas 

 
19 As leis 10.803/2003, o Decreto 5.017/2004 que ratificou e promulgou o Protocolo de Palermo e a Lei 

13.344/2016 que tratou das formas de exploração, entre elas a remoção de órgãos, a adoção ilegal, o trabalho 

escravo e a servidão também regulam a matéria. 
20 A publicação da Portaria 1129 do Ministério do Trabalho de 2017 alterou conceito de trabalho forçado, 

jornada exaustiva e condições análogas a de escravo para concessão de seguro desemprego foi criticada e foi 

suspensa pela Ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber. A principal crítica versava sobre a 

necessidade de comprovar o impedimento de deslocamento do trabalhador e a existência de segurança armada 

no/do local de trabalho para configurar o trabalho degradante. Foi editada nova portaria 1293/2017 mais rígida 

com relação às definições sobre trabalho escravo. 
21 A Portaria 1293/2017 contribuiu para o conceito dos seguintes termos: “[... ] I - Trabalho forçado é aquele 

exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual 

não deseje permanecer espontaneamente. II - Jornada exaustiva é toda forma de trabalho, de natureza física ou 

mental, que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direito fundamental do trabalhador, 

notadamente os relacionados a segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social. III - Condição degradante 

de trabalho é qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direito fundamental do 

trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de segurança, higiene e saúde no 

trabalho. IV - Restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão de dívida é a limitação ao 

direito fundamental de ir e vir ou de encerrar a prestação do trabalho, em razão de débito imputado pelo 

empregador ou preposto ou da indução ao endividamento com terceiros.  

V - Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte é toda forma de limitação ao uso de meio de transporte 

existente, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador para deixar local de trabalho ou de 

alojamento. VI - Vigilância ostensiva no local de trabalho é qualquer forma de controle ou fiscalização, direta ou 

indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa do trabalhador que o impeça de deixar local de 

trabalho ou alojamento. VII - Apoderamento de documentos ou objetos pessoais é qualquer forma de posse 

ilícita do empregador ou preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador. 
22 Inúmeras lojas investigadas e processadas por trabalho escravo. Disponível em; 

<https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,por-um-fio,1548245>. Acesso em 28 set. 2018. 
23 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/empresas/>. Acesso em: 20 set. 2018. 

https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,por-um-fio,1548245
https://nacoesunidas.org/acao/empresas/
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e Direitos Humanos visitou o Brasil para analisar os impactos das atividades empresariais no 

país24.   

No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Brasil foi 

condenado pela Corte Interamericana (CorteIDH), em 2016. No caso Fazenda Brasil Verde 

(Pará), foram resgatadas dezenas de pessoas, submetidas a jornadas exaustivas, condições 

degradantes, ameaça, servidão por dívidas e cárcere privado em uma fazenda de gado, em 

2000. A CorteIDH condenou o Brasil porque entendeu que o país não tomou providências 

para prevenir a situação análoga a de escravos dos trabalhadores da fazenda. O Brasil foi 

condenado a: i) realizar as diligências, investigações e/o processos penais em prazo razoável 

para identificar, processar e, se for o caso, punir os responsáveis; ii) publicar a sentença; e iii) 

pagar indenizações por danos morais, além do reembolso de custas e gastos25. 

  Os números de 2017 mostram que 407 pessoas foram resgatas do trabalho em 

condições análogas a de escravo; em 2016, de acordo com o Ministério do Trabalho, foram 

mais de 800 pessoas nessas condições26. Apesar da decisão da CorteIDH, o trabalho análogo 

ao de escravo é uma realidade no Brasil e está longe de ser eliminado. 

Tem-se mais um desafio: Como mencionado acima, no artigo 6º, a DUDH 

reconhece a personalidade de todos os indivíduos, independentemente de seu status. Agrega-

se ao artigo 6º, os artigos 13, 14 e 15 da DUDH. Estabelecem os artigos: 

 

Artigo 13. 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de 

locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 

Estado. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar 

qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar; 

Artigo 14. 1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o 

direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. 

Este direito não pode ser invocado em caso de 

perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 

comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios 

das Nações Unidas; 

 
24 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/grupo-de-trabalho-da-onu-sobre-empresas-e-direitos-humanos-

divulga-relatorio-sobre-o-brasil/> . Acesso em: 20 set. 2018. 
25 Corte IDH. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil. Sentença de 22 de agosto de 2017. Serie 

C No. 337. 
26 Disponível em: file:///C:/Users/danie/Downloads/Quadro_Resumo_2016por_UF_para_internet.pdf>. Acesso 

em: 20 set. 2018. 

../../../../../../Downloads/Quadro_Resumo_2016por_UF_para_internet.pdf
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Artigo 15. 1. Todo ser humano tem direito a uma 

nacionalidade. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua 

nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.   

 

Atualmente, o mundo enfrenta uma grande CRISE MIGRATÓRIA, 

notadamente, na Europa. Desde 2016, foram mais de 500.000 pessoas que arriscaram suas 

vidas cruzando o Mediterrâneo. Calcula-se que mais de 3.000 pessoas morreram ou 

desapareceram no mar apenas neste período27. 

As razões para a migração são diversas: guerras, conflitos, fome, intolerância 

religiosa, mudanças climáticas, violações de direitos humanos.     

Na América Latina, destacamos a recente crise migratória da Venezuela, com 

mais 1,5 milhões de mulheres, homens e crianças que foram obrigados a deixar suas casas e 

seu país por razões econômicas, laborais e por falta de alimentos e serviços médicos28.  

Não se pode negar a existência de um impacto interno29 nos países que 

recebem o migrante e que abrange desde o serviço público e estrutura para o recebimento e 

acomodação dos migrantes (documentação de ingresso, serviços de educação, saúde, etc) até a 

inserção social e laboral dessas pessoas. Vale lembrar que muitos são os países que também 

não fornecem melhores condições, inclusive para os seus nacionais. 

Além disso, essas pessoas ficam sujeitas a todo tipo de abuso e violência, seja 

por agentes dos estados, milícias ou grupos que controlam o tráfico ilegal de pessoas, 

exploração sexual, trabalho escravo, inclusive o trabalho infantil e o tráfico de órgãos, estando 

mulheres, homens e crianças correndo risco de vida em razão de sua vulnerabilidade.  

Destaca-se, ainda, mais um outro desafio proveniente do artigo 16 da DUDH - 

eliminar o casamento de crianças e adolescentes e os casamentos arranjados:  

 

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer 

restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito 

 
27 Disponível em: <https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-68098-2018-deaths-reach-

1549> . Acesso em: 20 set. 2018. 
28 Disponível em: 

<file:///C:/Users/danie/Documents/2018/Academia%20Paulista/MDH_OIM_DTM_Brasil_N1.pdf>. Acesso em: 

26 set. 2018. 
29 Sobre a necessidade de adaptação das normas internacionais que protegem direitos humanos dos refugiados e 

apátridas ao direito interno e mais a respeito do tema vide interessante trabalho de LOUREIRO, Claudia Regina 

de Oliveira magalhães da Silva. Refugiados e apátridas no direito internacional. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2018, especialmente p. 27.  
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de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de 

iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e 

sua dissolução. 

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

consentimento dos nubentes. 

3. A família é o núcleo natural e fundamental da 

sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do 

Estado. 

 

De acordo com a ONU, o casamento infantil atinge 20 mil meninas por dia. Em 

alguns países, é comum homens mais velhos (de 50 anos ou mais) casarem-se com meninas 

de 8 anos de idade, sendo o ato sexual nessas condições a causa da morte de muitas dessas 

meninas30. O casamento forçado, portanto, é uma realidade.  

Estima-se que, atualmente, mais de 7,5 milhões de mulheres casaram-se antes 

dos 18 anos em todo mundo por ano. O Brasil, conforme o Banco Mundial, é o 1º da América 

Latina e o 4º país do mundo com mais casamentos infantis: 36% das mulheres brasileiras 

casam-se antes de completarem 18 anos31. 

O casamento de meninas e adolescentes as torna mais vulneráveis estando 

sujeitas à violência doméstica, estupro marital, gravidez, e desigualdade em razão de menor 

índice de escolaridade, maiores taxas de mortalidade materno-infantil, menor renda, 

perpetuando ainda mais a pobreza32. 

Por fim, nos seus 70 anos de existência, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ainda não conseguiu eliminar a POBREZA, de um modo geral. Estabelece o artigo 

25 da DUDH: 

 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 

 
30 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/menina-de-oito-anos-morre-apos-lua-de-mel-com-marido-

de-40-9902004>. Acesso em: 20 de set. 2018. 
31 WODON, Quentin; TAVARES, Paula; FIALA, Oliver; LE NESTOUR, Alexis; WISE, Lisa. Report. 

ENDING CHILD MARRIAGE: CHILD MARRIAGE LAWS AND THEIR LIMITATIONS, out. 2017. 

Disponível em:   <http://pubdocs.worldbank.org/en/134161519943385981/WBL2017-Child-Marriage-

Laws.pdf.>. Acesso em: 20 set. 2018. Vide também: Disponível em: 

<http://www.onumulheres.org.br/noticias/banco-mundial-lanca-relatorio-sobre-casamento-infantil/>. Acesso em: 

20 set. 2018. 
32 Vide em conjunto o relatório publicado pela UNICEF. PROGRESS FOR EVERY CHILD IN THE SDG ERA. 

Disponível em: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/03/Progress_for_Every_Child_V4.pdf>. Acesso 

em: 20 set. 2018. 

https://oglobo.globo.com/mundo/menina-de-oito-anos-morre-apos-lua-de-mel-com-marido-de-40-9902004
https://oglobo.globo.com/mundo/menina-de-oito-anos-morre-apos-lua-de-mel-com-marido-de-40-9902004
http://pubdocs.worldbank.org/en/134161519943385981/WBL2017-Child-Marriage-Laws.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/134161519943385981/WBL2017-Child-Marriage-Laws.pdf
http://www.onumulheres.org.br/noticias/banco-mundial-lanca-relatorio-sobre-casamento-infantil/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/03/Progress_for_Every_Child_V4.pdf
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inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e 

assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro 

ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção 

social. 

 

A pobreza elimina qualquer oportunidade econômica, social, cultural, e 

dificulta o acesso a serviços básicos. É a pobreza a causa principal da exclusão social e da 

dificuldade ao acesso e ao exercício dos direitos humanos em todo o mundo. De acordo com o 

Índice de Pobreza Multidimensional de 2018, pelo menos, dentre os 105 países analisados, 

1,34 bilhões de pessoas vivem em “uma pobreza multidimensional aguda”, ou seja, 17% de 

todos os habitantes do planeta. A essas pessoas faltam moradia e sistema de saneamento 

adequados, nutrição e educação primária33.    

 No Brasil, recente pesquisa diz que o maior índice de pobreza é registrado nas 

regiões Norte e Nordeste do país.  Mais de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25,4% 

da população, viviam na linha de pobreza, em 2017 (i.e., em torno de 5,5 dólares por dia); e 

13 milhões, em condições de pobreza extrema (i.e., com cerca de 1,9 doláres ao dia)34.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de seus 30 artigos, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi 

essencial para promover os Direitos Humanos e reconhecer direitos universais a todos os 

indivíduos, sem qualquer distinção. No entanto, na prática, a dificuldade de implementação de 

seus mandamentos é uma realidade. São inúmeros os desafios enfrentados pelos indivíduos e 

estados para a implementação dos direitos humanos.  

A corrupção e a pobreza agravam ainda mais a situação, dificultando o acesso 

do indivíduo a serviços básicos como saúde, educação e segurança, notadamente, e 
 

33 Oxford Poverty and Hu man Development Initiative (OPHI). Global Multidimensional Poverty Index 2018: 

The Most Detailed Picture to Date of the World’s Poorest People, 2018. 
34 Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2017 147p. - (Estudos e pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica).  
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constituindo as principais barreiras para que os indíviduos possam viver dignamente em uma 

sociedade igual em direito e oportunidades. A falta de infraestrutura dos estados para 

concretizar os direitos de seus nacionais e estrangeiros, as guerras, os conflitos religiosos e 

políticos, os desastres naturais que obrigam as pesssoas a abandonarem seus lares, e a 

violência aos direitos de meninas e mulheres vistas como práticas culturais só reforçam a 

importância da existência de um diploma que reconhece a dignidade, igualdade e liberdade a 

todos os indivíduos universalmente. 

A expectativa de respeito e efetivação dos direitos previstos na DUDH ao 

longo de seus 70 anos não foi totalmente atendida, como se pode notar a partir dos exemplos 

analisados. A violação contra os direitos humanos acontece mesmo em democracias 

consolidadas35. 
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