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A CONSTRUÇÃO DE UM ORDENAMENTO GLOBAL A PARTIR DO ADVENTO DOS 
DIREITOS HUMANOS. Daniela de Oliveira Pires, Hermes Siedler da Conceição Junior (orient.) 
(Direito, Direito Constitucional, Centro Universitário Franciscano). 

O interesse pelo estudo dos Direitos Internacionais dos Direitos Humanos confirma uma tendência cada vez mais 
atual de aceitação por parte de instituições e ativistas do mundo todo pelos princípios de Direitos Humanos. De tal 
forma que ocorrendo em qualquer país uma grave violação, ela irá refletir além dos limites do país, não podendo ser 
ignorada desta forma as pressões decorrentes dos governos quanto da sociedade civil. Portanto, os Direitos Humanos 
são universais integrando as declarações, pactos e tratados internacionais. Em se tratando dos Direitos Internacionais 
esse instituto assume uma posição de aprimorar e fortalecer os direitos constitucionalmente garantidos. Esta pesquisa 
tem por objetivos analisar as relações existentes entre os Direitos Humanos Internacionais e os direitos 
constitucionalmente garantidos; realizar um estudo acerca do impacto jurídico do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos na sistemática constitucional do Direito Brasileiro; promover a divulgação, educação e conscientização do 
valor do Direito Internacional dos Direitos Humanos como instrumento de garantias adicionais de proteção e 
proporcionar o conhecimento das técnicas jurídicas e políticas que o Brasil tem alcançado para a observância interna 
dos Direitos Humanos. Os materiais utilizados para a realização deste trabalho será a pesquisa bibliográfica e a 
análise de jurisprudências. O método que melhor atende as necessidades da pesquisa é o hermenêutico pois, 
possibilita uma melhor interpretação das normas de Direito Internacional que tratam dos Direitos Humanos.Como 
conclusões podemos afirmar que o Direito Internacional em uma perspectiva mais ampla, e os Direitos Humanos no 
âmbito mais privado, criam para a comunidade internacional uma espécie de globalização da justiça. O resultado 
final da pesquisa será apresentado posteriormente em forma de um artigo científico. 
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