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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
           
         Em 1948, com a criação das Nações Unidas e a adoção dos princípios da Carta
da ONU, vários instrumentos internacionais que abordavam uma ideia da
exclusividade dos direitos humanos foram abandonados, como a Declaração
Universal dos Direitos do Homem. Desse modo, esse período é visto como um de
reconhecimento da universalidade e ‘inclusividade’, de reivindicações da
sociedade em observar e exercer o direito à autodeterminação como um direito
dos povos e do indivíduo. Período marcado pela democratização, da
descolonização, da emancipação, da luta contra o racismo. Contudo, a formulação
da Declaração Universal dos Direitos Humanos surge em um contexto de
evolução das dimensões da ONU, como a necessidade de elaborar o teor real das
normas; esclarecer as obrigações dos Estados referentes às essas; estabelecer
mecanismos de controle da execução dos direitos humanos; bem como a
promoção e a busca da conexão entre os direitos humanos e os outros problemas
fundamentais da comunidade mundial, como o desenvolvimento e a busca da paz.

           À vista disso, a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
em 10 de dezembro de 1948 na III Assembleia Geral da ONU, foi fundamental para
a internacionalização das discussões acerca dos direitos humanos. A DUDH é
composta por 30 artigos que descreve os direitos humanos e as liberdades
fundamentais de todas as pessoas, tendo como questões relativas a liberdade
religiosa, liberdade de expressão, direito à propriedade e condenação de práticas
como a tortura e a escravidão. Portanto, ela aborda questões referentes aos
direitos básicos de todos seres humanos, tendo como base fundamental o
primeiro artigo: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos
outros com espírito de fraternidade” (Nações Unidas, 2009). 
         A Declaração Universal manifesta direitos civis, políticos, econômicos, sociais
e culturais, tendo como princípios essenciais a universalidade, a indivisibilidade e
a interdependência. Entretanto, vale ressaltar que a Declaração da ONU não
reconhecia a vinculação jurídica dos signatários, por não ser um tratado ou
acordo oficial, assim, ela não gera obrigações para os Estados. Sendo considerado
um dos pontos mais questionados da DUDH, tendo em vista que se trata de um
instrumento meramente de orientação aos Estados. Essa questão trouxe à tona a
discussão da formulação e do desenvolvimento de uma instituição internacional
(a ACNUDH), no entanto, nesse primeiro momento a criação desse Alto
Comissário era fortemente rejeitado pela URSS, a qual argumentava que ela agiria
como uma  autoridade supranacional. Dessa maneira, essa proposta ficou em 
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pauta em virtude dos acirramentos políticos entre o bloco capitalista, liderado
pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, articulado pela União Soviética. Além
disso, as tensões entre as potências e os países menos desenvolvidos impediram a
constituição de um momento político favorável para a realização de negociações e
acordos, logo, em prol à aprovação da proposta (HERNANDEZ, 2015; Nações
Unidas, 2009). 
           Neste contexto, com a consagração internacional dos direitos humanos, a
proteção inerente ao ser humano deixou de ser assunto de jurisdição interna de
determinado Estado para assumir proporções universais, assim, qualquer
desrespeito aos direitos humanos em determinado território passou a ser de
interesse de toda a humanidade. Com isso, a importância da agenda de direitos
humano no cenário internacional se ampliou nas décadas posteriores,
percebendo-se a necessidade da sua reconfiguração. Enaltece-se a Primeira
Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Teerã, em 1968, a qual
serviu como uma avaliação do progresso dos princípios de direitos humanos
implementados em 1948, além de formular e promover a importância dos direitos
humanos no âmbito internacional – ressaltando a maior participação dos países
do Terceiro Mundo. Contudo, com o crescimento da internacionalização das
questões de direitos humanos, a discussão da necessidade de um Alto Comissário
ganhou ainda mais força (ALVES, 2000). 
             Nesse sentido, foram formulados diversos modelos para o Alto Comissário.
Na segunda metade dos anos 60, emerge um projeto que almeja retirar o foco do
âmbito da implementação para a coordenação, haja vista a emergência de uma
convergência entre alguns países sobre o modelo de formação do ACNUDH. Esse
modelo adiciona à dimensão da cooperação a função do ACNUDH como
complemento aos outros mecanismos de direitos humanos. À vista disso, o
projeto obteve apoio dos países nórdicos e foi contraposto pelo bloco soviético e
Cuba, já os EUA, que até o período deixava a liderança das propostas com a
Europa, passa a alterar seu posicionamento. Por sua vez, a América Latina, como
consequência das ditaduras militares, provê um apoio não muito consolidado.
Assim, essa questão persistiu com várias discordâncias políticas, como a
discordância acerca da relativização da soberania, conjuntura que marcou a
negligência nos anos 70. Já na década de 80, a proliferação de ONGs ocorreu de
modo a pressionar para a formação da ACNUDH, ademais, o projeto adquire mais
apoio com o processo de redemocratização latino-americana. Nesse mesmo
contexto, o leste europeu passa a ser menos controlado pela URSS em crise, e os
países africanos findam suas lutas anticoloniais. Portanto nos anos 90, com o fim
da Guerra Fria (dissociação da URSS) e o surgimento de novas demandas na 
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agenda dos direitos humanos, em virtude da ascensão do terceiro mundo que
buscavam direitos como o desenvolvimento e o estabelecimento de uma nova
ordem econômica internacional, o processo da institucionalização internacional
dos direitos humanos ampliou; contudo esse processo ainda transcendeu a lógica
sistêmica da Guerra Fria (FEENEY, 2006; HERNANDEZ, 2015; THAKUR, 1994). 
         Sendo assim, o fim da Guerra Fria e a preponderância das potências ocidentais
capitalistas e seus preceitos, possibilitou com que esses países pudessem alcançar
um consenso mundial, baseado nos direitos humanos, na democracia e no
desenvolvimento. Nesse período, enfatiza o poder de agência que as organizações
internacionais ganharam, em razão da crescente interdependência e novas
demandas, como a agenda sobre os direitos humanos. Isso decorre em razão das
mudanças que ocorreram no sistema internacional, as quais incluem o processo de
redemocratização latino-americana, reunificação alemã e alterações no Leste
Europeu em um curto espaço de tempo. Ademais, é importante ressaltar o
“descongelamento” da ONU, uma vez que com o término do conflito entre as duas
grandes potências, o Conselho de Segurança pode atuar em sua dinâmica de veto
sem o “trancamento” – essa dinâmica se dava em virtude da disputa entre a URSS
e os EUA que continuamente se vetavam. Com isso, surge um otimismo
consequente da crença de uma nova racionalidade universal presente no sistema
internacional, baseados nos ideais ocidentais, e uma maior aproximação entre os
Estados, ampliando os mecanismos multilaterais e, assim, influenciando a
convocação da Conferência de Viena em 1990 pela ONU (FEENEY, 2006;
HERNANDEZ, 2015). 
      A Conferência de Viena surge em resposta aos apelos por uma reavaliação
global dos direitos humanos, na qual destacaria uma melhor coordenação e
articulação político-institucional incluindo diversos documentos, como a
Declaração Universal, o Pacto de Direito Civis e Políticos e o Pacto de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e seus respectivos comitês. Desse modo, destaca-
se a importância da proliferação desses documentos e mecanismos, os quais
marcam um dos principais argumentos para a criação do ACNUDH, tendo em vista
que essa apresentaria uma melhor coordenação de regras e procedimentos formais
em relação aos direitos humanos no sistema internacional. Porém, o contexto
internacional não era tão otimista como interpretado pelos ocidentais, haja vista
que haviam diversos conflitos internos espalhados pelo mundo, como as violências
geradas pelo separatismo étnicos, ressurgimento do nacionalismo e racismo. 
 Portanto, essas tensões intensificaram a necessidade da realização da Conferência
de Viena, uma vez que foi dada maior importância à pauta dos direitos humanos
(CHAVES, 2016; HERNANDEZ, 2015). 
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1.1 O universalismo dos direitos humanos e os seus desafios

           Entende-se a construção dos direitos humanos como não sendo algo surgido
em um único contexto, mas sim sendo formado por meio de vários processos e
momentos históricos diferentes. Desse modo, a definição dos direitos humanos é
algo em constante processo, sendo construído e reconstruído ao longo dos
acontecimentos históricos. Ressalta-se então o esforço de reconstrução a uma
concepção contemporânea desses direitos introduzidas pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos, e depois novamente sendo questionada à uma
reconstrução ou reiteração em 1993 em Viena. A concepção contemporânea é
decorrente da internacionalização dos direitos humanos, iniciada a partir do fim
da Segunda Guerra Mundial, como uma resposta as tragédias que ocorreram
durante o conflito armado. Portanto, a Declaração Universal de 1948 introduz essa
reconstrução dos direitos humanos a uma concepção mais moderna e global,
sendo essa caracterizada pela universalidade e indivisibilidade de tais direitos; ou
seja, pela idealização de um direito mais justo e igualitário que consiga abranger e
servir para todos os indivíduos no mundo (HERNANDEZ, 2014).
           Esse processo de universalização dos direitos humanos possibilitou a criação
de um sistema internacional com a finalidade de proteger tais direitos, essa
refletindo a consciência e pensamento ético contemporâneo compartilhado pelos
países, em razão das convergências internacionais a respeito de temas centrais –
como, principalmente, a procura e garantia de sua segurança. Entretanto, observa-
se que as questões centrais sobre os direitos humanos ao longo do tempo
mudaram drasticamente, e o que antes era gerenciado pela projeção
ocidentalizada sobre quais deveriam ser os principais tópicos, passa a ser visto
como mínimo e contrário ao ideal moral “universal” que é defendido pela
Declaração. Isso se dá em virtude de que vários países ganharam espaço no cenário
mundial, e assim, questiona-se o que seria o universalismo dos direitos humanos e
quais são as suas limitações? (LUZ, 2017; POTTUMATI, 2014). 
             O conceito “universalismo” é entendido como aquilo que pode ser universal,
questões mais globais, que parecem preocupar a generalidade das pessoas. Ele não
se limita em nenhum aspecto, sejam eles de ordem cultural, filosófica ou
ideológica, impondo uma proteção ‘igualitária’ e justa a todos os indivíduos dentro
de um nível global. Dessa maneira, para os defensores do universalismo, a essência
dos direitos humanos está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e às
regras morais obrigatórias para a sobrevivência da sociedade, logo, o direito
humano só funcionaria por meio da predisposição e do cumprimento dos preceitos
morais básicos (a preocupação a sobrevivência e segurança de todos os indivíduos). 
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Contudo, o universalismo defende que para que os direitos humanos e a sua
aplicação funcionem, tem que haver esse consenso coletivo e deve-se então
garantir um direito a sobrevivência de modo igual a todos os seres humanos –
independentemente de raça, religião cor, sexo ou etnia (POTTUMATI, 2014).
     Porém, há várias contestações em relação a elaboração dessa doutrina
‘universal’ que tem como pilar o respeito à cultura dos povos. Para os defensores
dessa oposição ao universalismo, é impossível afirmar que os direitos humanos
têm uma caracterização única e universal para todos os povos em todas as regiões
do planeta, tendo em vista que devem ser respeitadas os valores culturais e sociais
de cada nação. Isso implica na relativização do conceito de dignidade do indivíduo
e dos direitos fundamentais, pois esses fundamentos devem ser construídos
individualmente de acordo com seus costumes e valores. Assim, os direitos
humanos deveriam refletir as identidades locais de cada sociedade, que nesse caso
seria algo considerado impensável, haja vista que o mundo é constituído por várias
culturas distintas. Nesse sentido, como pensar em uma moralidade universal? 

1.2 O pensamento fragmentado sobre os direitos humanos pelo mundo

       Em virtude da internacionalização dos direitos humanos e os questionamentos
levantados sobre a sua funcionalidade moral, percebe-se uma fragmentação de
ideias em relação a idealização e aplicabilidade dos direitos humanos no mundo.
Primeiramente, deve-se entender os direitos humanos como um processo de
negociação diplomática internacional, pois diferentemente de outras temáticas
mais tradicionais – questões de segurança e comerciais – as negociações de diretos
humanos dependem da reciprocidade diplomática. Ou seja, o andamento das
negociações dos direitos humanos, em grande medida, precisa de um consenso
entre as partes; logo, um país não respeitará apenas parte dos direitos humanos
enquanto outro fará ao contrário, para o funcionamento dos direitos humanos, na
teoria, ambos teriam que respeitar tais direitos para o bom funcionamento da
“negociação” (POTTUMATI, 2014). 
    A partir disso, vários países entendem que essa negociação é inviável e
desfavorável para os seus interesses. Vale destacar que muitos dos direitos
previstos nas cartas internacionais de direitos humanos são incompatíveis com
várias práticas culturais tradicionais, demonstrando uma predominação da
cultural ocidental – sendo assim criticadas por imporem as suas crenças e
negligenciando as tradições culturais orientais, ao invés de compatibilizá-las.
Assim, tem-se o questionamento de como funcionaria uma aplicação de direitos
humanos no nível  internacional, tendo em vista que para os países ocidentais 
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esses deveriam funcionar por base do ‘universalismo’, enquanto para os países
orientais (ou outros contrários ao universalismo) esses deveriam reconhecer e
considerar as particularidades da identidade do indivíduo no seu contexto cultural.
Além disso, tem-se a visão de que os direitos humanos e sua implementação são
favoráveis aos países ocidentais no sentido em que eles impõem as suas influências
nas culturas dos demais, além de que essas caracterizações sustentam o
desenvolvimento econômico, e assim, esse fator seria uma das motivações
principais da implantação e proteção dessa ideologia ocidental sobre os direitos
humanos ‘universal’ (HERNANDEZ, 2014; LUZ, 2017). 
           
1.3 Os pensamentos iniciais sobre o Alto Comissário para os direitos humanos 
           
       Houve diversas tentativas de criação do ACNUDH, no âmbito da ONU, desde os
anos 1940, porém essa criação sempre teve empecilhos e, assim, apenas na
Conferência de Viena foi estimulada a mobilização mais avançada da proposta de
criação do Alto Comissário. Sendo assim, a primeira iniciativa para a sua criação
veio da França, em 1947, durante a elaboração da Declaração Universal (UN, 1947). A
sugestão falhou, haja vista que não ela atingiu a adesão necessária para que fosse
anexada ao esboço da Declaração Universal. Em 1949, após a decisão da Assembleia
Geral de criar o Alto Comissariado para os Refugiados, foi sugerido uma nova
proposta que previa que o Alto Comissário de Direitos Humanos fosse um
instrumento promotor ou defensor público internacional. Posteriormente a isso, o
governo do Uruguai assume a proposta, sendo apresentada sobre a base de um Alto
Comissário único, que, no entanto, não obteve tanto apoio – principalmente pelo
Secretário-Geral da ONU que defendia que era favorável a criação de um comitê no
qual todas as áreas e diferentes sistemas jurídicos e culturais do mundo estivessem
representados (HERNANDEZ, 2014; UN, 1955). 
         O debate reacenderia apenas na década de 1960, sendo assumido pelo delegado
dos EUA na Assembleia Geral. Foi sugerido a criação do cargo, mas com aspectos
diferentes e mais recatados. A partir de 1964, a participação das ONGs tornou-se
crucial para a sobrevivência da proposta e, assim, realizaram um pronunciamento
conjunto em favor do ACNUDH e um esboço de uma resolução da Assembleia Geral.
Em 1965, Costa Rica introduziu uma nova proposta, porém a pauta não teve muito
avanço, mas teve vários apoiadores, como a França, URSS, EUA e um grupo de
ONGs. A Comissão de Direitos Humanos, em 1967, iniciou um estudo e estabeleceu
um relatório que foi levado ao Secretário-Geral, e assim, foi aprovada a proposta.
Entretanto, as resoluções da Assembleia Geral que adiaram a criação do ACNUDH
em 1967 e 1968 não obtiveram discussões factuais sobre o fundamento da 
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proposta. Sendo assim, a maioria dos debates adiante consistiram na reafirmação de
posições já familiarizadas, como o apoio do bloco ocidental, da América latina, com
exceção de Cuba, e de parte dos países africanos e resistência do bloco soviético,
asiático e árabe (HERNANDEZ, 2014). 
     Após várias tentativas de criação do Alto Comissário, em 1977 o projeto saiu da
Comissão de Direitos Humanos da ONU e foi para a Assembleia Geral, influenciado
fortemente pelo presidente dos EUA. Todavia, emergiram novos conceitos na agenda
dos direitos humanos com forte demanda dos países do terceiro mundo, como o direito
ao desenvolvimento e o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional,
questões focadas na interdependência e na indivisibilidade entre direitos civis e
políticos e econômicos, sociais e culturais. Entretanto, essa proposta não teve
aprovação, uma vez que muitas delegações acreditavam que o ACNUDH entraria em
choque com a atuação do Secretário Geral que tradicionalmente apresenta o papel em
reter um prestígio da personificação da ONU em negociações internacionais. Com isso,
os debates sobre a criação cessaram até o fim da Guerra Fria, com exceção de uma
proposta introduzida pelo governo estadunidense nos anos oitenta, que foi combatida
fortemente pela URSS. Em resumo, o contexto final da Guerra Fria foi marcado pela
discordância do bloco soviético em relação à preferência dos direitos civis e políticos
sobre os direitos econômicos e sociais apresentada nos esboços de mandato do
ACNUDH; além de haverem várias resistências de países asiáticos e árabes que temiam
que o Comissário seria fortemente chefiado pelas potências ocidentais (HERNANDEZ,
2014; LAFER, 1995). 
           
2. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 
           
        A ideia da convocação de uma nova Conferência Mundial de Direitos Humanos veio
à tona em 1989, com a suposta vitória Ocidental capitalista e liberal na Guerra Fria,
sendo confirmada emblematicamente com a queda do Muro de Berlim. Esse período foi
visto como uma conclusão de um contexto histórico pós-guerra, e uma oportunidade e
necessidade para enaltecer a reconfiguração da importância da agenda dos Direitos
Humanos em um patamar internacional. Sendo assim, em 1990 pela Resolução 45/155, a
Assembleia Geral das Nações Unidas convocou oficialmente a Conferência Mundial
para 1993 a qual teve forte influência ocidental. A Conferência realizada em Viena, de 14
a 25 de junho de 1993, constituiu-se com delegações oficiais representando 171 Estados;
reuniu 2000 organizações não-governamentais no “Fórum de ONGs”; teve 813 ONGs
acreditadas como observadoras na conferência propriamente dita, de caráter
governamental; e organizou encontros paralelos de instituições nacionais
encarregadas da proteção dos direitos humanos nos respectivos países. Portanto,
ressalta-se a maior concentração já realizada sobre o tema, e assim, marcando a sua 
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importância para o futuro das questões de direitos humanos no âmbito
internacional (ALVES, 1994). 
       Entretanto, vale ressaltar que o processo de negociação foi marcado amplamente
pela dificuldade em obter um consenso global em torno da agenda dos direitos
humanos, principalmente em virtude da abordagem e estabelecimento ocidental do
princípio da universalidade. Haja vista que, houveram diversas críticas aos preceitos
ocidentais, principalmente por países asiáticos que vinha ganhando importância na
ordem econômica internacional - como a China e os Tigres Asiáticos -, os quais
adotaram posturas nacionalistas e culturalistas em resposta ao universalismo
propagado. Outra questão que contrapõe o otimismo inicial foi a Guerra da
Iugoslávia, explicitando a ascensão do nacionalismo, especialmente o
micronacionalismo, e atritos étnicos; assim como a presença de partidos
ultranacionalistas, ascensão juntamente com grupos neonazistas, na Europa
Ocidental. Consequentemente, conclui-se que as expectativas que fizeram com que
se cogitasse a convocação de uma conferência, foram substituídas por um cenário
que ocasionou que se duvidasse da ocorrência dessa conferência, e se caso ocorresse
acarretaria em um retrocesso no que era referente aos direitos humanos (CHAVES,
2016; HERNANDEZ, 2015). 
        À vista disso, a idealização da Conferência de Viena iniciou-se com uma consulta,
em 1989, por parte do Secretário-Geral da ONU referente sobre a vontade de uma
conferência mundial retratando os direitos humanos, logo, no final de 1990, a
Conferência foi convocada para 1993. Em consonância com o posicionamento
anterior, os países ocidentais eram favoráveis, enquanto a resistência era realizada,
principalmente, pela China. Nesse sentido, é estabelecido o Comitê Preparatório, o
qual objetivava atingir um consenso prévio e estabelecer parâmetros para as
discussões posteriores, buscando reafirmação dos padrões da ONU de direitos
humanos, em conjunto com sua maior eficácia e aplicação universal. Assim, é
acordado a mobilização de recursos pela Assembleia Geral, para a participação de
países menos desenvolvidos e o estabelecimento de Reuniões Regionais
Preparatórias, incluindo ONGs (CHAVES, 2016; HERNANDEZ, 2015).   
  Como citado anteriormente, as Reuniões Regionais Preparatórias foram
convocadas pela Assembleia Geral em 1992, nas regiões: Africana, Latino-Americana
e Caribenha, e Asiática. As três reuniões foram expressadas por meio de uma
Declaração, valorizando os ideais defendidos da universalidade e a defesa da tríade
direitos humanos-desenvolvimento-democracia. Entretanto, destaca-se que a
reunião africana prezou pela promoção e proteção dos direitos humanos levando em
conta a pluralidade histórica e cultural; enquanto a reunião Latino-Americana e
Caribenha defendeu a identificação das dificuldades à realização dos direitos 
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Se e como deve ser formulado o Alto Comissário de direitos humanos? 
Qual deve ser seu papel na promoção e controle jurídico dos direitos
humanos sobre os Estados?
Se houver infração aos direitos humanos em um determinado território,
deve haver penalizações? Caso tenha, em que medidas essas devem ser
analisadas pelo Alto Comissário e como será essa punição?

Visando o reconhecimento dos princípios estabelecidos na Declaração Universal
dos Direitos Humanos, deve haver uma implementação legislativa com caráter
universal para o estabelecimento de normas dentre a comunidade
internacional? 
Como deve ser o compromisso da comunidade internacional diante aos
obstáculos existentes visando superar os desafios à plena realização de todos os
direitos humanos, para evitar que continuem ocorrendo casos de violações de
direitos humanos em todo o mundo? 

humanos, assim, foi enaltecida a criação do ACNUDH para superar essas
dificuldades. Por outro lado, a Reunião Regional Asiática defendeu a diversidade
cultural e das suas tradições, das particularidades históricas e culturais no âmbito
nacional e regional, assim, isso causou uma tensão discursiva acerca da
universalidade dos direitos humanos em Viena. Contudo, a ONU ambicionava que se
fosse instaurado um ambiente que favorecesse a instauração de um consenso para a
execução de um documento final na Conferência. Por fim, uma última sessão do
Comitê Preparatório foi realizada, objetivando facilitar e estimular um consenso
entre os vários grupos regionais, que apresentavam ampla discordância; no entanto,
foi redigido um esboço da Declaração a partir de uma iniciativa apoiada por uma
coalizão de delegações latino-americanas, europeias e norte-americanas, o qual
abrandou as tensões políticas e possibilitou que essas pautas fossem discutidas
oficialmente na Conferência (FEENEY, 2006; HERNANDEZ, 2015).   

3. QUESTÕES RELEVANTES PARA AS DISCUSSÕES
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