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Apresentação

Olá, prezadas e prezados. Este é o segundo número do Catálogo selecio-
nado de obras do acervo da Biblioteca da Escola Superior do Ministério 
Público da União (ESMPU). Na edição passada, homenageamos o impor-
tante Dia Internacional das Mulheres mediante a publicação inaugural do 
nosso Catálogo. Se não viu, pode acessá-lo por este link. 

Na presente seleção de obras, a data escolhida é 24 de março, que nos traz 
à lembrança o Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Graves Vio-
lações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas. A data remete 
ao assassinato do membro da Igreja Católica monsenhor Óscar Arnulfo 
Romero, de El Salvador, morto em seu país por denunciar a morte de cam-
poneses e sacerdotes por forças de segurança1 na década de 1980.

Nesta edição, passamos a inserir um breve resumo dos títulos escolhidos 
para compor o Catálogo considerando os seguintes aspectos: pluralidade 
de opiniões, relevância do autor e da obra, além da importância desta para 
o Ministério Público. Para atender a esse último aspecto, foi verificada a 
quantidade de empréstimos realizados na Rede de Bibliotecas do Ministé-
rio Público Federal. Também foram incluídas algumas obras que fazem parte 
do acervo da Biblioteca Digital da ESMPU.

A elaboração do Catálogo é uma iniciativa da Divisão de Gestão da Informação 
(DIGI/NUBIP) em cumprimento às atribuições relacionadas ao atendimento 
à comunidade acadêmica e aos serviços informacionais bibliográficos, cien-
tíficos, legais e jurisprudenciais disponíveis no acervo bibliográfico e em 
outras fontes.

1 MALVA, Pamela. Solidão na igreja: a trágica história de Óscar Romero, o santo da América. Aventuras na 
História, São Paulo, 26 jan. 2021. Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/
solidao-na-igreja-tragica-historia-de-oscar-romero-o-santo-da-america.phtml. Acesso em: 18 mar. 2022.

http://escola.mpu.mp.br/a-escola/comunicacao/noticias/mes-da-mulher-biblioteca-da-esmpu-disponibiliza-catalogo-de-obras-sobre-tematica-de-genero/boletim-da-biblioteca-mulher.pdf
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/solidao-na-igreja-tragica-historia-de-oscar-romero-o-santo-da-america.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/solidao-na-igreja-tragica-historia-de-oscar-romero-o-santo-da-america.phtml
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O Catálogo não tenciona ser exaustivo no sentido de incluir todas as publi-
cações com a temática constantes de nosso acervo, mas sim dar uma visão 
geral dos materiais bibliográficos disponíveis.

Esta é uma publicação alinhada com o item 2.4 do PDI 2020-2024 da 
ESMPU – Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Huma-
nos e da Igualdade Étnico-Racial, em que “[se estabeleceram os] Direitos 
Humanos como um dos eixos transversais [da ESMPU], que deve permear 
todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão”. Alinha-se também à 
Agenda 2030 proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), com-
posta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 

Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, 
lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e 
o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climá-
ticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos.2

2 OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Rede Brasil do Pacto Global, [s. l.], [201?]. Disponí-
vel em: https://www.pactoglobal.org.br/ods. Acesso em: 18 mar. 2022.

 https://www.pactoglobal.org.br/ods
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OBRAS FÍSICAS

ALEXY, Robert. Argumentación, derechos humanos 
y justicia. Buenos Aires: Astrea, 2017. xxiii, 403 p. 

Localização na Biblioteca: 341.27 A384a 2017

Neste livro, que inclui um ensaio inédito do profes-
sor alemão, treze juristas dialogam com ele, ana-
lisando suas propostas a partir de diferentes posi-
ções filosóficas. 
Fonte: https://www.marcialpons.es/libros/argumentacion-derechos-humanos-y-justicia/9789877061987/ 

BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Humberto 
Laport de (trad.). A dignidade da pessoa humana 
no direito constitucional contemporâneo: a cons-
trução de um conceito jurídico à luz da jurisprudên-
cia mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 132 p.

Localização na Biblioteca: 341.272 B277d 4.ed. 2016

O autor percorre a literatura e a jurisprudência de 
diferentes países do mundo, delas extraindo alguns consensos relevantes. 
Em seguida identifica a natureza jurídica da dignidade humana e seus dife-
rentes conteúdos. Ao final, o autor aplica a caracterização jurídica que ela-
borou a um conjunto de casos moral e juridicamente difíceis, que são recor-
rentes em diferentes países/partes do mundo. Publicado originalmente nos 
Estados Unidos, o texto constitui-se em uma tradução, revista pelo autor. 

Fonte: https://loja.editoraforum.com.br/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-direito-constitucional -contem 
poraneo-a-construcao-de-um-conceito-juridico-a-luz-da-jurisprudencia-mundial 

https://www.marcialpons.es/libros/argumentacion-derechos-humanos-y-justicia/9789877061987/
https://loja.editoraforum.com.br/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-direito-constitucional-contemporaneo-a-construcao-de-um-conceito-juridico-a-luz-da-jurisprudencia-mundial
https://loja.editoraforum.com.br/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-direito-constitucional-contemporaneo-a-construcao-de-um-conceito-juridico-a-luz-da-jurisprudencia-mundial
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BRASIL. Ministério Público Federal. Tratados em 
direitos humanos: sistema internacional de pro-
teção aos direitos humanos. Brasília: Ministério 
Público Federal, Secretaria de Cooperação Inter-
nacional, 2016. 4 v.

Localização na Biblioteca: 341.1219 B823t 2016

A publicação faz parte da iniciativa da Secretaria 
de Cooperação Internacional (SCI), do Gabinete do procurador-geral da 
República, de lançar coletânea de livros com temas e tratados relaciona-
dos à cooperação jurídica internacional, como parte das celebrações dos 
10 anos da Unidade de Cooperação Internacional do Ministério Público 
Federal (MPF). 
Fonte: https://memorial.mpf.mp.br/nacional/vitrine-virtual/publicacoes/tratados-em-direitos-humanos-vol-1 

FACHIN, Melina Girardi. Direitos humanos e 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. 

Localização na Biblioteca: 341.1219 F139d 2015

Sob o human rights approach, a obra contribui ao 
debate em torno do direito humano ao desenvolvi-
mento, adotando como ponto de partida a crítica à 
chamada universalização parcial dos direitos huma-

nos, considerando as promessas não cumpridas concernentes à integrali-
dade e à universalidade de direitos e, sobretudo, denunciando a ambivalên-
cia no trato dos diferentes direitos humanos.
Fonte: https://www.amazon.com.br/Direitos-Humanos-Desenvolvimento-Melina-Girardi/dp/8571478902 

https://memorial.mpf.mp.br/nacional/vitrine-virtual/publicacoes/tratados-em-direitos-humanos-vol-1
https://www.amazon.com.br/Direitos-Humanos-Desenvolvimento-Melina-Girardi/dp/8571478902
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GALLARDO, Helio. Teoria crítica: matriz e possibilidade 
de direitos humanos. São Paulo: Unesp, 2014. 395 p.

Localização na Biblioteca: 341.27 G163t

Politicamente, este volume aspira a contribuir com 
a configuração de um movimento social de direitos 
humanos na América Latina. Esse movimento aju-
dará, por sua vez, a dar um novo caráter às lutas 
populares e favorecerá a capacidade de nossas esquerdas de assumir 
novas formas de sua responsabilidade política.
Fonte: http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539305315,teoria-critica 

HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invenção dos 
direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux: 
IDHID, 2009. 231 p. 

Localização na Biblioteca: 341.1219 H565r

A obra traça um novo caminho para que militan-
tes e teóricos consigam fugir dos lugares-comuns 
que o pensamento jurídico ocidental construiu em 
torno do tema. 

Fonte: https://www.anpr.org.br/publicacoes/22759-a-re-invencao-dos-direitos-humanos 

http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539305315,teoria-critica
https://www.anpr.org.br/publicacoes/22759-a-re-invencao-dos-direitos-humanos
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LEITE, Rafael Soares. Direitos humanos. 4. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. 560 p.

Localização da Biblioteca: 341.1219 L533d 4. ed. 2020

A obra é dividida em três partes. Inicialmente, 
aborda o conteúdo e o significado dos direi-
tos humanos e a tutela internacional da pessoa 
humana. Em seguida, discorre sobre os siste-
mas internacionais de proteção dos direitos humanos. Por fim, apresenta 
um estudo complementar, destacando a aplicação do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos pelo Direito brasileiro, além de casos envolvendo o 
Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Fonte: https://www.editorajuspodivm.com.br/leis-especiais-para-concursos-v41-direitos-humanos-2021 

OLIVEIRA, Bruna Pinotti Garcia; LAZARI, Rafael 
José Nadim de. Manual de direitos humanos: 
volume único. Salvador: JusPodivm, 2018. 925 p. 

Localização na Biblioteca: 341.1219 O48m 4. ed. 2018

O objetivo da obra é abordar o que há de mais 
moderno em sede de direitos humanos, o que vem 
sendo cobrado pelas bancas examinadoras de con-

cursos públicos dos mais variados graus de dificuldade, o que tem se discu-
tido academicamente, bem com os recentes acontecimentos sociais. 
Fonte: https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-de-direitos-humanos-volume-unico-2019

https://www.editorajuspodivm.com.br/leis-especiais-para-concursos-v41-direitos-humanos-2021  
 https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-de-direitos-humanos-volume-unico-2019
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PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional. 17. ed., rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 741 p. 

Localização na Biblioteca: 341.12191 P662d 17. ed. 2017

A obra objetiva avaliar a dinâmica da interação 
entre o Direito brasileiro e o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, bem como os limites e as 

possibilidades de intervenção desse instrumental internacional no processo 
de redefinição e reconstrução do próprio conceito de cidadania no Brasil.
Fonte: https://www.saraiva.com.br/direitos-humanos-e-o-direito-constitucional-internacional-15-ed-2015 

-8595681/p

RAMOS, André de Carvalho. Processo internacio-
nal de direitos humanos: análise dos mecanismos 
de apuração de violações de direitos humanos e a 
implementação das decisões no Brasil. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. 473 p. 

Localização na Biblioteca: 341.1219 R175p 6. ed. 2019

A obra analisa de maneira abrangente o conjunto 
de mecanismos jurídicos disponíveis em grau inter-
nacional tanto para permitir a apuração de violações de direitos humanos 
como para servir de parâmetro ao processamento legal de tais abusos. Tra-
ta-se de obra direta e concisa, que esclarece aos leitores todos os aspec-
tos úteis do processo internacional de direitos humanos. 
Fonte: https://www.martinsfontespaulista.com.br/processo-internacional-de-direitos-humanos--6% 
C2%AA-edicao-de-2019-880976/p 

https://www.saraiva.com.br/direitos-humanos-e-o-direito-constitucional-internacional-15-ed-2015-8595681/p
https://www.saraiva.com.br/direitos-humanos-e-o-direito-constitucional-internacional-15-ed-2015-8595681/p
https://www.martinsfontespaulista.com.br/processo-internacional-de-direitos-humanos---6%C2%AA-edicao-de-2019-880976/p
https://www.martinsfontespaulista.com.br/processo-internacional-de-direitos-humanos---6%C2%AA-edicao-de-2019-880976/p
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RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direi-
tos humanos na ordem internacional. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2019. 381 p.

Localização na Biblioteca: 341.1219 R175t 7. ed. 2019

A obra tem como objetivo trazer os alicerces para o 
estudo do Direito Internacional dos Direitos Huma-
nos, a partir de uma base teórica em conjunto com a 

prática dos casos internacionais. A 7ª edição apresenta novidades da pro-
teção internacional dos direitos humanos, análise sobre o delineamento 
do Direito Internacional dos Refugiados, o diálogo das cortes, entre outros 
temas, sem abrir mão da reflexão crítica sobre a matéria. 
Fonte: https://www.saraiva.com.br/teoria-geral-dos-direitos-humanos-na-ordem-internacional-7-ed 

-2019-10598713/p 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Se Deus fosse um 
ativista dos direitos humanos. São Paulo: Cortez, 
2013. 167 p.

Localização na Biblioteca: 341.1219 S237s

Nesta obra, o autor centra-se nas dificuldades e 
contradições enfrentadas pelos direitos humanos 
quando confrontados com movimentos que reivin-
dicam presença da religião na esfera pública. Propõe uma aliança entre as 
diferentes teologias da libertação existentes em diferentes religiões e con-
cepções contra-hegemônicas de direitos humanos. Este desafio exige tra-
dução intercultural. 
Fonte: https://www.cortezeditora.com.br/produto/se-deus-fosse-um-ativista-dos-direitos-humanos-1894 

https://www.saraiva.com.br/teoria-geral-dos-direitos-humanos-na-ordem-internacional-7-ed-2019-10598713/p
https://www.saraiva.com.br/teoria-geral-dos-direitos-humanos-na-ordem-internacional-7-ed-2019-10598713/p
https://www.cortezeditora.com.br/produto/se-deus-fosse-um-ativista-dos-direitos-humanos-1894  
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SIDEKUM, Antonio,; WOLKMER, Antônio Carlos; 
RADAELLI, Samuel Manica (org.). Enciclopédia 
latino-americana dos direitos humanos. Blume-
nau: Edifurb; Nova Petrópolis, RS: Nova Harmonia, 
2016. 760 p. 

Localização na Biblioteca: R 341.27 E56 2016

A obra reúne experiências, conceitos e teorias que 
enfrentam a problemática dos direitos humanos na realidade histórica 
latino-americana. 
Fonte: https://www.saraiva.com.br/enciclopedia-latino-americana-dos-direitos-humanos-9401161/p 

SILVA, Sandoval Alves da. O Ministério Público e 
a concretização dos direitos humanos. Salvador: 
JusPodivm, 2016.

Localização na Biblioteca: 341.413 S586mp 2016

A partir do estudo de casos que demonstram os 
limites da atuação judicial, o autor recorre às teo-
rias do diálogo constitucional para discutir o papel 

do Ministério Público na concretização dos direitos sociais. Embasado nes-
sas teorias, o autor propõe uma reinterpretação de vários procedimentos e 
instrumentos dispostos ao Ministério Público, que lhe permitem desenvol-
ver uma atuação extraprocessual dialógica no âmbito das políticas públicas. 
Fonte: https://www.editorajuspodivm.com.br/ministerio-publico-e-a-concretizacao-dos-direitos-humanos 

https://www.saraiva.com.br/enciclopedia-latino-americana-dos-direitos-humanos-9401161/p
https://www.editorajuspodivm.com.br/ministerio-publico-e-a-concretizacao-dos-direitos-humanos  
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SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. Minis-
tério Público e política criminal: uma segurança 
pública compromissada com os direitos humanos. 
Curitiba: Juruá, 2012. 286 p.

Localização da Biblioteca: 341.413 S967m 2012

Partindo de um recorte que se centra no Ministério 
Público, o presente livro procura enfrentar a temá-
tica da política criminal sob um viés que supere o 

costumeiro isolamento da perspectiva jurídica. Com nítida preocupação prá-
tica, procura-se também delinear o tema da segurança pública como direito 
social, constitucionalmente assegurado, com todas as dificuldades oriun-
das de sua aplicabilidade prática. 
Fonte: https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=21898

https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=21898
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OBRAS DIGITAIS

ANDRADE, Durval Ângelo. Democracia e direitos 
humanos em tempos de ovos de serpente. Belo 
Horizonte: Fórum, 2021. Disponível em: https://www.
forumconhecimento.com.br/livro/4278. Acesso em: 
14 mar. 2022.

O singular desta obra é a articulação inteligente que 
faz entre uma prática de toda uma vida com refle-
xões bem fundadas e contextualizadas no quadro da 

atual situação do Brasil, marcada por um radicalismo político de extrema 
direita, pela violência simbólica nas mídias sociais e pela violência real 
especialmente contra os que vivem nas periferias pobres, particularmente 
jovens, negros e mulheres.

BASTOS, Dafne Fernandez de; SALES, José 
Edvaldo Pereira. Direitos humanos: abordagens 
transversais. Belo Horizonte: Fórum, 2019. Dispo-
nível em: https://www.forumconhecimento.com.br/
livro/4016. Acesso em: 14 mar. 2022.

Os trabalhos reunidos neste livro foram elabora-
dos por mestres e doutores formados pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito da Universi-
dade Federal do Pará (PPGD/UFPA). Desde 2003, com a criação do curso 
de doutorado, o PPGD/UFPA passou a concentrar suas atividades na área 
de direitos humanos, com o objetivo de desenvolver pesquisas que contri-
buam para efetivá-los, especialmente na Amazônia. 

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4278
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4278
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4016
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4016
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BELTRAMELLI NETO, Silvio. Curso de direitos 
humanos. Barueri: Grupo GEN, 2021. Disponí-
vel em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
books/9788597028249/. Acesso em: 14 mar. 2022.

Um curso completo e crítico sobre direitos huma-
nos. Este livro apresenta a Teoria Geral dos Direitos 
Humanos voltada à compreensão dos termos con-
ceituais e dogmáticos. 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: https://biblio 
tecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/645361. 
Acesso em: 14 mar. 2022.

A obra apresenta os principais aspectos e desdobra-
mentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a maté-
ria. Inicia a exposição com a análise do processo his-
tórico de reconhecimento dos direitos humanos fun-
damentais, culminando com o nascimento do sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos, passagem em que aborda 
a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos principais trata-
dos que forjam seu arcabouço jurídico, entre outras questões. 

FEFERBAUM, Marina. Proteção internacional dos 
direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2012. Dis-
ponível em: https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.
com.br/books/582407. Acesso em: 14 mar. 2022.

Fruto da dissertação com a qual a autora obteve 
o título de mestre em Direito pela PUCSP, sob a 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597028249/
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597028249/
https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/645361
https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/645361
https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/582407
https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/582407
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orientação de Flávia Piovesan, o trabalho em tela enfrenta um tema difí-
cil e fundamental para o estudo dos direitos humanos: a proteção interna-
cional dos direitos humanos e os reflexos (ou a ausência deles) no conti-
nente africano.  

GUERRA, Sidney. Curso de direitos humanos. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: https://biblio 
tecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/725043. 
Acesso em: 14 mar. 2022.

Discutem-se primeiro os aspectos históricos e filosó-
ficos dos direitos humanos. Em seguida, os direitos 

humanos no sistema internacional, no sistema interamericano e na ordem 
jurídica brasileira, bem como à luz das minorias e dos grupos vulneráveis. 
Depois se abordam temas emergentes, como universalismo versus relati-
vismo, soberania, globalização, educação e meio ambiente sob o prisma 
dos direitos humanos, finalizando com a temática da segurança pública.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direi-
tos humanos. Barueri: Grupo GEN, 2021. Disponí-
vel em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
books/9786559642328/. Acesso em: 14 mar. 2022.

Esta obra aborda todo o processo de internacionali-
zação dos direitos humanos e seu impacto na ordem 
jurídica interna, bem como os principais temas con-
temporâneos dos direitos humanos e sua proteção 
pelo Estado brasileiro.

https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/725043
https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/books/725043
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642328/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642328/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642328/
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MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fun-
damentais. Barueri: Grupo GEN, 2021. Disponí-
vel em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
books/9788597026825/. Acesso em: 14 mar. 2022.

Uma análise detalhada dos Direitos Humanos Fun-
damentais. Com citações doutrinárias nacionais e 
estrangeiras e jurisprudenciais, este livro apresenta 
a Teoria Geral dos Direitos Humanos e as previsões 

constitucionais de direitos e as garantias fundamentais.

SOARES, Mário Lúcio Quintão; SOUZA, Mércia Car-
doso de. A interface dos direitos humanos com o 
direito internacional. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.
br/livro/1338. Acesso em: 14 mar. 2022.

A obra aborda uma seleção de textos científicos apre-
sentados por renomados juristas que atuam de forma 
direta tanto nas áreas de Direito Internacional como 
dos direitos humanos.

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026825/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026825/
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1338
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1338
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Consulte outras obras no catálogo da Rede de Bibliotecas do MPF
http://pergamum.pgr.mpf.mp.br/pergamum/biblioteca/index.php

e faça sua solicitação em um dos seguintes canais:

E-mail 
nubip@escola.mpu.mp.br

Telefones 
(61) 3553-5408/5409/5410

Página da Biblioteca da ESMPU 
http://escola.mpu.mp.br/servicos-academicos/biblioteca

http://pergamum.pgr.mpf.mp.br/pergamum/biblioteca/index.php
mailto:nubip%40escola.mpu.mp.br?subject=
http://escola.mpu.mp.br/servicos-academicos/biblioteca
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