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O regime de proteção universal dos direitos humanos

ou

O sistema de órgãos de tratados de direitos humanos 
das Nações Unidas

Base = a Carta da ONU (Carta de San
Francisco) e a Carta Internacional de
Direitos Humanos (DUDH de 1948 e o
PIDESC + PIDCP, ambos abertos à
assinatura desde 1966 e em vigência
desde 1976).



Fundamentos Políticos e Jurídicos

*Consenso, voluntaridade e Boa Fé

Quando um Estado Membro, e até mesmo um 
Estado não membro, das Nações Unidas 
ratifica um Pacto e se converte em seu 

“Estado Parte”, está aceitando 
voluntariamente uma série de obrigações 

jurídicas de defender e promover os direitos 
e disposições proclamados no texto em 

questão à luz do princípio da boa fé sobre o 
qual se edifica o DIP.



Base política da responsabilidade:

* os tratados de direitos 
humanos são ratificados 
pelos governos, mas uma 
vez celebrados passam a 

ser compromissos de 
Estados.



Princípios Gerais do DIDH:
1- Universalidade
2-Indivisibilidade
3-Complementaridade

Princípio transversal:
Igualdade e não discriminação



• Há nove órgãos criados em virtude de tratados de DHs :
• Comitê de Derechos Humanos ( PIDCP)
• Comitê de Direitos Econõmicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC)
• Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial 

(CEDR)
• Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher (CEDM)
• Comitê contra a Tortura (CT)
• Subcomitê para a Prevenção da Tortura (SPT)
• Comitê dos Direitos da Criança (CDC)
• Comitê para a Proteção dos Direitos de todos os 

Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares (CMT)
• Comitê sobre os Direitos das Pessoas com 

Discapacidade (CDPD)
• Comitê contra as Desaparições Forçadas (CDF)



Ciclo de Apresentação de Relatórios pelos 
Estados Partes

• Diálogo Construtivo com os Estados Partes

• Participação da Sociedade Civil

• Observações Finais

• Procedimentos de Seguimento de Relatórios



– Principais produções elaboradas pelos
Comitês:

– 1- Observações Conclusivas;

– 2- Observações Gerais;

– 3- Declarações dos Comitês;

– 4- Cartas dos Presidentes dos Comitês.



Principais Desafios
• Otimizar o Sistema de Órgãos de

Tratados de Direitos Humanos;
• Sustentabilidade financeira e

institucional do Sistema (uma tarefa
tripartite = Estados, ACNUDH/Órgãos,
Sociedade Civil);

• Interação dos Órgãos de Tratados de
Direitos Humanos com os demais entes
do Sistema (Mecanismos,
Procedimentos e Relatores Especiais).
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