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DIPu_07 -  DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

1. A PERSONALIDADE JURÍDICA DO HOMEM. 

 

O Direito Internacional preocupa-se com o Homem, embora ainda exista uma certa 

resistência em considerar o ser humano como sujeito nas relações internacionais, 

que são feitas normalmente pelos Estados. 

 

A partir do ser Humano é que as organizações são criadas e os sistemas jurídicos 

funcionam.  Não importa o Estado, o Homem é um cidadão do mundo e é ele que 

deve ser protegido. 

 

As regras internacionais conferem direitos e deveres ao Homem, portanto esta 

atuação denomina-se personalidade, sendo sujeito de direitos e obrigações . 

 

Vivemos uma época em que se valoriza o indivíduo nas relações internacionais e 

podemos afirmar que os Direitos Internacionais do Homem estão sendo valorizados 

juntamente com a idéia da soberania relativa do Estado. 

 

 

 

 

2. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

 

A carta das Nações Unidas em vários de seus dispositivos, fala em “Direitos do 

Homem”. Pode-se entender que os Estados não estariam obrigados a obedecer a 

essas regras, por não ser um tratado ou um acordo, assinado pelos Estados 

participantes, porém uma das finalidades da ONU é a proteção dos Direitos do 

Homem. 

 

A Assembléia Geral das Nações Unidas, adotou e proclamou  A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em 10 de Dezembro de 1948 e pediu a todos os 

Estados membros para que a adotassem. 

 

 

 

 

3. EXERCÍCIO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Salientamos que os Direitos Humanos ganharam “status” de matéria à parte e 

delineada no Direito Internacional e confirmando que o ser humano está, de forma 

definitiva, consagrado como sujeito de direitos e obrigações.  
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4. ASILO DIPLOMÁTICO 
 

Asilo Diplomático ou Político é quando um Estado acolhe um estrangeiro perseguido 

por qualquer outro Estado. Este acolhimento geralmente não é feito em seu próprio 

Estado, mas em uma extensão dele, como uma Embaixada ou  Consulado. 
 

O Asilo Político ou Diplomático (Art. 28), não vale para os casos de criminalidade 

comum, como de direito penal ou outros, mas sim de dissidência política, onde o 

elemento colocou-se sob o domínio da Soberania do outro Estado e requereu o 

benefício de proteção. 
 

O Asilo Político está amparado pelo Art. XIV da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, pela ONU em 10/12/1948. 

Guia Prático para orientação de estrangeiros no Brasil – Secretaria Nacional dos 

Direitos da Cidadania e Justiça – Departamento de Estrangeiros do Ministério da 

Justiça –  
 
 

5. EXTRADIÇÃO  (Art. 76 da Lei 6815 de 19/8/80 e Art.110 Decreto 86715 10/12/81 
 

Acontece a Extradição quando um Estado solicita que um outro Estado, a  entrega  

um indivíduo que está em seu território, para que este indivíduo, possa responder a 

processo penal ou cumprir pena a ele imputada. 
 

Para que isto aconteça é necessária a existência de um Tratado entre os Estados 

envolvidos, comprometendo-se em reciprocidade. 

 

A Extradição de estrangeiros está prevista na Constituição Brasileira, no Art. 5º, LII, 

explicando que não será concedida por crime político ou de opinião.  
 

O Art. 5º, LI, onde afirma que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou 

comprovado o envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
 

é Complementada pelos Arts. 76 a 94 da Lei 6.815 de 19/08/1980 e art. 100 do 

Decreto 86.715 de 10/12/1981. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

- A Extradição não evita a impunidade de quem comete o crime em um Estado e se 

refugia em outro, para não ser punido. 
 

- A negativa de extradição, não significa que fiquem impunes. 
 

- A permissão da Extradição está sujeita a um acordo ou tratado e a exame prévio 

da solicitação ao Supremo Tribunal Federal. 
 

- O condenado à morte em um Estado, pode ser extraditado, mesmo que no Brasil 

não exista a pena de morte, más que o Estado se comprometa a não aplicar esta 

pena e sim uma outra equivalente no Brasil. 
 

- A Extradição deve ser pedida para certa importância de penas (Ex. penas > 1 ano) 
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6. EXPULSÃO (art. 65 Lei 6815 de 19/08/80 e Art. 100 Decreto 86.715 de 10/12/81) 

 

Na Expulsão presume-se que o estrangeiro esteja com entrada ou permanência 

irregular no País. 

 

Será expulso de qualquer forma se atentar contra a segurança nacional, a ordem 

política e a economia popular ou procedimento nocivo aos interesses nacionais. 

 

É um meio de defesa do Estado, sendo sua a iniciativa de expulsar a estrangeiro e 

a competência é do Presidente da República.. Devendo o expulsando escolher o 

lugar para onde pretende ir. 

 

Não será expulso o estrangeiro casado com brasileira, há mais de 5 anos ou que 

tenha filho brasileiro sob a sua guarda. 

 

 

 

7. DEPORTAÇÃO  (Art. 57 da Lei 6815 de 19/08/80)  

 

É quando o estrangeiro está em estado irregular ou entra no território brasileiro sem 

a observância das formalidades legais, como o visto vencido ou irregular, ou entra 

sem autorização do governo, 

 

Notificado o estrangeiro deve sair voluntariamente ou pela Polícia Federal , tendo 

em vista os interesses nacionais. 

 

O Deportado pode re-ingressar no território brasileiro, bastando que regularize a 

sua situação, obtendo o visto competente. 

 

O destino do deportado será o país de sua nacionalidade ou de sua procedência e a 

iniciativa é do Departamento de Polícia Federal. 

 

Ocorre principalmente na zona de fronteira. 

 

 
EYS/ DIPu_07_2013.Direitos Humanos 
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DRI_07 -  DIREITOS HUMANOS - Complemento 

 

 

- DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  

 Proclamado pela Assembléia Geral da ONU em 10/12/1948 

 

 

- PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (de 1966) 

 

Entrou em vigor em 23/03/1976, Promulgado pelo Decreto nº 592 de 06/07/1992 

Trata de Direitos e Garantias Individuais (de aplicação imediata) 

 

Estabelece Direitos endereçados aos indivíduos:“ 

...todos têm direito a...” 

 

 

- PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS (de 1966) 

 

Entrou em vigor em 03/01/1976, Promulgado pelo Decreto nº 591 de 06/07/1992 

Trata de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (de aplicação programática), “até 

o máximo de seus recursos”, “por meios apropriados...” 

 

Estabelece deveres endereçados aos Estados:“ 

...as partes reconhecem o direito de cada um a .....” 

  

NOTA: - Os dois Pactos foram adotados pela Resolução nº 2.200 A (XXI) da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966. 

- Entraram em vigor em  03/01/1976, após ratificados pelo 35º Estado 

participante dos Pactos. 

-   Foram Aprovados pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 

226   de 12/12/91 

-   Ratificados pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 

-   Promulgados pelo Decreto nº  591  de 06/07/1992 

 

 

- CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS –  

Pacto São José da Costa Rica , em 22/11/1969 

 

O Brasil aderiu em 25/09/92, Promulgado pelo Decreto nº 678, de 06/11/92 

 

 

- PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 

HUMANOS EM MATÉRIA DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

“Protocolo de  São Salvador” em 17/11/1988 

 
 


