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1. Origem, sentido e conceito de Direitos Humanos.

Inicialmente, quando nos debruçamos sobre o estudo de determinado objeto, nos 
cumpre defini-lo, ou ao menos o tentar definir, de forma que os objetivos se tornem mais claros 
e se possa delimitar o objeto a ser estudado.

Já orientava Karl Popper nesse sentido, ícone que foi da epistemologia e da tendên-
cia analítica, não largava mão dos critérios de falseabilidade e usava do método hipotético-de-
dutivo nas suas análises epistemológicas.

Nesse viés, de antemão, já podemos indicar algumas linhas de pensamento do que 
viria a ser “direitos humanos”, embora haja controvérsias e muita discussão, pois, as acepções 
da definição desse campo de estudo podem ser as mais variadas. Mas em tese, o quem vem a 
ser direitos humanos?

Antes de responder essa indagação, aquele que se prepara para um concurso públi-
co deve ser abster de suas convicções pessoais e opiniões mais extremistas. Direitos Humanos 
é um tema apaixonante e recomendo que os senhores, se possível, se aprofundem no tema 
após suas aprovações, tenho certeza que isso irá torná-los profissionais mais sensíveis as duras 
realidades que surgirão em seu cotidiano profissional. Neste material iremos buscar abordar 
de modo sistemático e sintático os principais temas abordados em concursos públicos sobre 
Direitos Humanos.

Para Louis Henkin: “Direitos humanos constituem um termo de uso comum, mas não 
categoricamente definido. Esses direitos são concebidos de forma a incluir aquelas ‘reivindi-
cações morais e políticas que, no consenso contemporâneo, todo ser humano tem ou deve ter 
perante sua sociedade ou governo’, reivindicações estas reconhecidas como ‘de direito’ e não 
apenas por amor, graça ou caridade” (Louis Henkin, The rights of man today, p. 1-3).

Já Antonio Enrique Pérez Luño define: “Os direitos humanos surgem como um con-
junto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências 
de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamen-
te pelos ordenamentos jurídicos, nos planos nacional e internacional” (Antonio Enrique Pérez 
Luño, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, p. 48).

Seguindo essa ordem de ideias, elenca o Professor Carvalho que “Os direitos huma-
nos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana 
pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e 
indispensáveis à vida digna. ” (Carvalho Ramos, 2016, p.24)

Paulo Henrique Gonçalves Portela define de um modo mais didático, além de que 
atualmente ele, juntamente com os juristas Flávia Piovesan e André Carvalho Ramos, são os íco-
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nes em domínio do conteúdo de direitos humanos. Consequentemente, são os mais cobrados 
em provas de concursos.

Define Portela que “Direitos Humanos é todo direito inerente e essencial que visa 
proteger e promover a dignidade humana em todo o mundo, consagrando uma série de direitos 
dirigidos a todos os indivíduos sem distinção de qualquer espécie, inclusive de nacionalidade 
ou do Estado onde a pessoa se encontre. Ou seja, faz jus a todos os indivíduos da espécie huma-
na, sem distinção. ” (Paulo H. G. Portela, 2017, p. 851).

Os direitos humanos são verdadeiros padrões jurídicos mínimos, conjunto de direi-
tos considerados indispensáveis para uma vida digna. Não há um rol pré-determinado, os direi-
tos mínimos essenciais vão surgindo à medida que a história e as lutas sociais avançam.

1.1. Terminologia dos Direitos Humanos.

Alguns autores preferem o termo “direitos humanos fundamentais”, entretanto, di-
reitos humanos é muito mais amplo do que os próprios direitos fundamentais. Enquanto aque-
les configuram direitos e garantias inerentes a toda pessoa humana, estes se reduzem a direitos 
humanos inseridos na ordem jurídica interna.

Nesse diapasão, podemos observar que todo direito fundamental é um direito hu-
mano, embora não necessariamente um direito humano seja ou venha a ser um direito funda-
mental.

Direito Humanos - valores e garantias consagrados na ordem jurídica internacional.
Direito Fundamental - valores e garantias consagrados na ordem jurídica interna.

Há dois critérios básicos para diferenciar direitos humanos de direitos fundamentais. 
Locus de normatividade e Locus de exigibilidade, ou seja, os direitos humanos estão previstos 
em tratados internacionais de direitos humanos assinados de comum acordo pelos Estados ou 
por uma parcela destes, e os direitos fundamentais estão positivados nas constituições de cada 
país, em um determinado tempo e determinado momento.

Não necessariamente por um tratado internacional expressar direitos humanos no 
plano internacional e, por seu turno, direitos fundamentais serem previstos no plano interno, 
é que somente aí eles serão vigentes. Nesse sentido, a classificação travada comporta críticas, 
por exemplo, um direito humano pode muito bem ser executado no plano interno se este esti-
ver incorporado no ordenamento interno do Estado. Ambos são direitos básicos do indivíduo, 
não se deve reduzir o seu alcance por linhas fronteiriças dos estados e de competência destes, 
é algo muito mais além.
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Existem diversas formas de fazer referência aos direitos humanos e fundamentais. 
Contudo, as terminologias adiante listadas estão historicamente ultrapassadas ou representam 
apenas uma pequena parcela destes.

a) Direitos Naturais: recebem essa denominação com base em uma linha filosófica 
que defende que o ser humano é titular de direitos, antes mesmo da existência do Estado. As-
sim, para além das leis positivadas e da existência do Estado, o ser humano é titular de direitos. 
É uma questão mais abstrata e filosófica, que esteve na gênese dos direitos humanos e funda-
mentais, mas não é tecnicamente exigível no âmbito jurídico.

b) Direitos do Homem: também está ligado a origem dos direitos humanos e reto-
ma ao período das revoluções liberais do século XVIII (Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, 1789). Todavia, exclui o sentido da universalidade dos direitos humanos ao priorizar 
apenas a figura masculina.

c) Direitos Individuais: estes tratam apenas de determinada parcela dos direitos hu-
manos, aqueles voltados a proteção do indivíduo. Por sua vez, ignora os direitos difusos, cole-
tivos e sociais.

d) Liberdades Públicas: são garantias conferidas ao indivíduo de ação na vida social, 
representando apenas uma fração dos direitos humanos. Pode ser entendido como um direito 
de liberdade, ação e locomoção plena. Exemplos: o direito de manifestação, o direito de reu-
nião, o direito de ir e vir, etc.

e) Direitos Públicos Subjetivos: definição incompleta no seu sentido terminológico. 
Os direitos públicos são exigíveis pelo particular em face do Estado, entretanto, também são de-
veres que independem da ação do indivíduo (dimensão objetiva). Exemplo: o dever do Estado 
de construir escolas e hospitais independe de provocação pelo indivíduo.

f) Direitos Humanos Fundamentais: é uma expressão confusa, já que maior parte 
da doutrina entende pela diferença entre estes e não a sua junção unívoca como sentido único. 
Apesar de ser bastante criticada, eventualmente pode vir a surgir em provas de concurso. Até 
porque o responsável por sua alcunha atualmente é um dos ministros do STF, Alexandre de 
Moraes.

g) Garantias: estas existem tanto nos direitos humanos como nos direitos fundamen-
tais. A garantia não existe com um fim em si mesmo, mas apenas visando garantir outros direi-
tos humanos e fundamentais. O Professor Jorge de Miranda preleciona que as garantias são 
direitos em estado de defesa.
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1.2. Críticas aos Direitos Humanos.

Constituem críticas aos direitos humanos a sua imperatividade e nos seus “encantos 
e desencantos”.

Direitos imperialistas no sentido de que a noção de Direitos Humanos impõe para 
toda a sociedade uma construção teórica dos países capitalistas ocidentais. Assim, é possível 
que os direitos humanos sirvam de bandeira para a imposição de um determinado padrão de 
vida para o mundo oriental. Inclusive, os direitos humanos podem ser utilizados como subter-
fúgio para apropriação de riquezas naturais de países orientais. (Ex: Invasão do Iraque).

Quanto aos encantos e desencantos que os direitos humanos podem proporcionar, 
estes estariam diretamente ligados a possibilidade que têm de prescrever ideais e grandes posi-
tivação de direitos, mas em contrapartida, demonstra uma enorme deficiência em sua concreta 
efetivação.

1.3. Universalismo x Relativismo.

A construção teórica dos Direitos Humanos assegura que todo indivíduo é titular de 
direitos pelo simples fato de ser humano (universalismo). Diretamente ligada a internacionali-
zação dos direitos humanos, sobremaneira após a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948, se associando a ideia de transnacionalidade.

Depreende-se da universalidade dos direitos humanos que todos os direitos consa-
grados em normas internacionais se referem a todas as pessoas, independente de sua naciona-
lidade ou falta desta (apátridas).

Essa tese encontra questionamento na crítica do imperialismo, pela imposição de 
uma construção histórica da sociedade capitalista ocidental para países com outra matriz his-
tórica, política e econômica.

A noção de universalidade dos direitos humanos não é unânime na doutrina. Há de-
bates que opõem a ideia de universalidade ao do conhecido relativismo cultural.

O relativismo dos direitos humanos dá voz ao questionamento contrário ao imperia-
lismo universalista de que seria uma estratégia de globalização para impor um padrão cultural 
aos países orientais. Este pode ser interpretado como uma proteção às arbitrariedades come-
tidas por Estados que não concordam com o universalismo dos direitos humanos (Estados em 
que são comuns o mutilamento de genitálias, imposição de regimes ditatoriais, extermínio de 
opositores políticos, etc.).
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De toda forma, a doutrina tem prevalecido em adotar o conceito de universalismo 
em detrimento ao do relativismo, ainda que não tenha sido suficiente para eliminar o embate 
entre as duas correntes.

Documentos internacionais têm consagrado o universalismo dos direitos humanos. 
Exemplo é a Declaração de Viena de 1993, que expressa que todos os direitos humanos são 
independentes, universais, indivisíveis e inter-relacionados, devendo todos os Estados prezar 
pelo seu cumprimento, sejam qual for o regime político, econômico ou cultural.

Os adeptos da corrente universalista têm defendido que o relativismo cultural seria 
uma mera maquilagem para violação de direitos humanos e garantias fundamentais.

Propostas têm surgido no intuito de conciliar esse embate, como a adoção do gra-
dualismo ou do multiculturalismo.

O gradualismo orienta que deva haver adesão total dos Estados aos tratados de di-
reitos humanos mais importantes e o incentivo à criação e manutenção de sistemas regionais 
de direitos humanos, possibilitando a paulatina inserção de valores aceitos de forma unânime 
e a afirmação de normas que tutelem valores mais válidos a universos culturais específicos, 
fazendo do relativismo, neste caso, uma forma de locupletamento do sistema de proteção in-
ternacional dos direitos humanos.

No multiculturalismo observamos uma proposta de superação do embate universa-
lismo x relativismo, desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos, por meio de uma ferramen-
ta de globalização contra hegemônica. Ou seja, é uma forma de globalizar democraticamente, e 
de forma não imperialista, os direitos humanos.

Esta última propõe um diálogo intercultural de direitos humanos, obtendo uma con-
cepção mestiça de direitos humanos. Em vez de recorrer a falso universalismo, é construído um 
com todas as vozes por meio do diálogo.

A hermenêutica diatópica é a adequada à concepção multicultural de direitos huma-
nos. Ela diz respeito ao esforço intelectual de obter uma compreensão da noção de dignidade 
humana, por meio da interpretação dialógica. Amplia também ao máximo a noção de incom-
pletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé em uma 
cultura e outro, noutra.

Nada impede que uma cultura absorva as normas de direitos humanos de forma gra-
dual e progressiva, sem necessidade de uma forte imposição por parte dos organismos interna-
cionais, e que se caracterize o que Boaventura caracteriza como “canibalismo cultural”.
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No caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, o juiz Cançado Trindade criticou o relati-
vismo cultural e ressaltou a importância do multiculturalismo.

1.4. Fundamento dos Direitos Humanos.

Quanto ao seu fundamento, há três teorias principais que tentam explicar o processo 
de formação dos Direitos Humanos. São estas a Jusnaturalista, a Positivista e a Moralista.

A Jusnaturalista, que é mais aceita pela doutrina, instrui que os direitos humanos 
têm seu processo de formação e fundamento no direito natural, sendo este uma ordem supe-
rior, imutável e inderrogável. Como expoentes dessa linha, temos Hugo Grotius e São Tomás de 
Aquino.

A crítica que pode ser estabelecida aqui é quanto a terminologia “direitos do ho-
mem”, de origem jusnaturalista como síntese de proteção de direitos do indivíduo frente ao 
Estado autocrático europeu no auge das revoluções liberais.

Outros apontam um possível caráter sexista, podendo conferir proteção demasiada 
aos homens enquanto preterem as mulheres. A doutrina franco-canadense prefere utilizar a 
terminologia “direitos da pessoa humana” (droit de la personne) justamente no intuito de fugir 
desse reducionismo.

A teoria Positivista alinha que direitos humanos somente podem ser aqueles que 
estão dispostos na ordem jurídica de forma explícita. Ou seja, direitos humanos seriam aqueles 
que pudessem ser claramente identificados e positivados.

A crítica aqui é cristalina, inúmeros direitos conferidos a pessoa humana não podem 
ser previstos de forma abrangente em todos os documentos legais possíveis. O risco de um 
direito “essencial” ou “fundamental” não ser obedecido por simplesmente não está previsto é 
muito grande. Além disso, a conjuntura política de um Estado que adote esta linha se tornaria 
facilmente engessada, visto que aquele que detivesse o poder de retirar do texto legal determi-
nada proteção, conferida a um grupo minoritário, poderia promover uma perseguição revesti-
do do manto da legalidade.

Por fim, a teoria Moralista fundamenta a bagagem dos direitos humanos como uma 
“experiência e consciência moral de um determinado povo”. Perelman orienta que os direitos 
humanos se determinam no sentido de que a própria convicção social depositada na necessi-
dade de proteção de dado valor, o orienta.

A crítica a essa teoria se fundamenta no sentido da dificuldade de formar uma base 
comum, originando “direitos humanos” distintos entre os povos. Um possível exemplo seria o 
de que a comunidade ocidental não detém os mesmos valores da comunidade oriental, bem 



9

como latino-americanos não detém a mesma base principiológica da comunidade muçulmana, 
etc.

O embate se dá entre as escolas jusnaturalista e positivista, esta orienta que não há 
antagonismo entre a lei posta e a moral, pois, os princípios de justiça não pertencem ao orde-
namento jurídico. Já aquela indica a necessidade da defesa da superioridade dos princípios de 
moral e justiça em face de lei incompatíveis.

Quanto à justificação da teoria moralista, esta irá buscar a fundamentação de direitos 
humanos como valores morais ou exigências éticas, conciliando com os direitos humanos en-
tendidos como valores ou direitos positivados.

Há outras teorias não muito difundidas, mas que cabe a nossa atenção, visto a pos-
sibilidade de vir a ser cobrada em provas. Temos a teoria Liberal Racional, onde a condição 
humana impõe a existência de direitos oponíveis ao estado, não por um fundamento divino ou 
transcendental. A teoria Social, com fundamento socialista, defende os direitos humanos em 
uma perspectiva social. E por fim a teoria Axiológica, esta se aproxima muito da teoria Mora-
lista, orienta que os direitos humanos são valores juridicamente protegidos. Esta última ganha 
força logo após a Segunda Guerra Mundial como reação ao positivismo, dando proteção aos 
valores como forma de garantir o pluralismo.

Teoria Fundamento
Jusnaturalista Encontra fundamento no direito natural.

Positivista ou Juspositivista A base jurídica dos direitos humanos 
deve ser explícita em documentos legais.

Moralista Os valores humanos estão arraigados a 
uma consciência e experiência moral de 

determinado povo.
Liberal racional Existência de direitos inerentes a pessoa 

humana e oponíveis ao Estado.
Social Defesa dos direitos humanos em uma 

perspectiva social.
Axiológica Valores juridicamente protegidos.

1.5. Teoria do status de Jellinek.

Tal teoria merece um destaque especial justamente por sua influência aos direitos e 
garantias fundamentais. Esta tenta explicar os direitos humanos a partir de uma relação entre 
o indivíduo e o Estado.
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Jellinek descreve de formas diversas o que vem a ser um status, ou seja, uma espécie 
de estado na qual se encontra o indivíduo e que qualificaria sua relação com o Estado. O status 
é uma situação, e, como tal, deve se diferenciar de um direito.

São quatro tipos de relação jurídica (status) defendida pelo autor: status negativo 
(status libertatis), denominado espaço de liberdade, status positivo (status civitatis), ou status 
cívico, status passivo (status subiectionis), espaço de obrigações, e status ativo (status da cida-
dania ativa).

No status negativo a relação jurídica existente entre indivíduo e Estado é baseada na 
não interferência. Assim, os direitos humanos irão garantir ao cidadão que o Estado não inter-
virá em suas relações particulares.

No status positivo, em função de determinado direito humano, o indivíduo passa a 
exigir a efetivação de condutas pelo Estado. Nessa perspectiva, o Estado assume uma obrigação 
em relação aos cidadãos, devendo garantir os meios de execução e efetivação do direito.

No status passivo, em função de um dever ou de uma proibição, o indivíduo assume 
uma relação de sujeição frente ao Estado. Exemplos: o dever de pagar impostos, de exercer o 
serviço militar obrigatório, etc.

E por fim, status ativo, onde o cidadão assume atuação participativa nos rumos da 
vida política local. Como exemplo, o direito de voto tanto é um dever (status passivo) como uma 
forma de atuar ativamente nos rumos do Estado (status ativo).

Haberle critica a teoria do status de Jellinek, por ser muito concentrado no status ne-
gativo em detrimento do papel de cidadania ativa. Além disso, defende a necessidade de incluir 
o status activus Processualis, que é o direito de participar ativamente nos Processos Públicos de 
Decisão. Entretanto, este pode ser visto apenas como uma releitura do que já fora prescrito no 
status ativo.

1.6. Características dos Direitos Humanos.

É controverso falar sobre característica de um determinado ramo do direito, jus-
tamente pela disparidade que a doutrina aborda conforme a linha de pensamento adotada. 
Entretanto, quando se fala em concurso público, é possível identificar marcos distintivos dos 
Direitos Humanos que os diferenciam dos demais “ramos de direitos” e que demonstram sua 
essencialidade a promoção e proteção da dignidade humana. Podemos traçar como principais 
características dos Direitos Humanos:

a)   Universalidade - Os Direitos Humanos são pertencentes a todos, independente-
mente de qualquer outra característica, ou seja, toda e qualquer pessoa é protegida e possui os 
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Direitos ditos como humanos. O ideal de universalização dos direitos Humanos é especialmen-
te difundido após a ascensão do nazismo que propagava o pensamento de que a “raça ariana” 
era superior às demais.

Sendo assim, toda pessoa humana goza de direitos e deveres, independente de suas 
características físicas e pessoais. Consagrado no art. 1º da Declaração de Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, onde estabelece que todos os seres humanos nascem livres e igualdade de 
direitos, podendo se utilizar de direitos ali explanados a qualquer momento. Vejamos:

Art. 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e di-
reitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade.

Uma discussão que ainda se permeia é quanto ao início da legitimidade para se uti-
lizar de direitos ditos fundamentais. A declaração afirma que todos os seres humanos podem 
invocar os direitos ali contidos, mas silencia quanto ao início de tal garantia.

Por exemplo, seria possível o nascituro se utilizar de direitos e garantias como seu ti-
tular? Hoje se fala quanto aos alimentos gravídicos e sua incidência, direito a gestação saudável 
e o direito a vida do embrião. Tudo muito limítrofe ainda. Indo um pouco mais além, pode se 
falar até mesmo do material genético em bancos de criogenia.

Tudo isso ainda é discutível, muito embora dificilmente venha ser cobrado em uma 
prova objetiva, o candidato deve ficar atento quanto a possibilidade de uma discussão em pro-
va oral e a mudança da jurisprudência nesse sentido.

b) Inerência/Congenialidade - os direitos humanos são pertencentes a todos sim-
plesmente por serem pessoas humanas, característica de certa forma reducionista da anterior, 
mas que pode apresentar desdobramentos muito mais peculiares. Enquanto a primeira abran-
ge, esta reduz o alcance dos direitos humanos.

c) Essencialidade - os direitos humanos apresentam valores indispensáveis e que to-
dos devem protegê-los. Não podendo ser relativizados de modo temerário, tampouco excluídos 
sob alegações de não preenchimento de requisitos. A própria Declaração Universal dos Direitos 
Humanos determina de modo expresso que basta a condição humana para ser titular de direi-
tos humanos.

d) Superioridade Normativa - os Direitos Humanos, mesmo que não positivados, 
possuem uma maior preferencialidade em face das demais normas.

 
André de Carvalho Ramos (2016, p.25) afirma:
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“direitos humanos são superiores a demais normas, não se admitindo 
o sacrifício de um direito essencial para atender as “razões de Estado”; 
logo, os direitos humanos representam preferências preestabelecidas 
que, diante de outras normas, devem prevalecer.”

 Obs.: Interpretação/filtragem pro homine: todas as normas do ordenamento devem 
ser compatíveis e privilegiar uma maior a proteção do ser humano.

e) Reciprocidade - os Direitos Humanos não são direitos isolados e pontuais, mas 
sim uma teia que congrega todas as pessoas, não só de modo ativo, mas também passivo (não é 
apenas o Estado que deve proteger e promover os direitos humanos, todas as pessoas também 
possuem esse dever).

f) Transnacionalidade - mais uma vez repito, os direitos humanos são cabíveis em 
qualquer país e em pessoas de qualquer nacionalidade, se estendendo até mesmo aquelas que 
não possuem nacionalidade (apátridas) e aos refugiados. Portanto, os direitos humanos são 
válidos onde quer que o indivíduo esteja. Ademais, em razão da transnacionalidade não é ne-
cessário que os direitos humanos sejam reconhecidos pelos Estados para sua aplicação seja 
considerada cogente.

Por exemplo, pode um estrangeiro, em terras brasileiras, se valer de direitos e garan-
tias conferidos na nossa Constituição Federal? Quem enfrentou a questão foi o TRF da 4ª Região 
no AG 2005040132106/PR, de 29.08.06. Direitos e garantias fundamentais positivados no nosso 
ordenamento jurídico são inerentes a pessoa humana, independente de sua nacionalidade.

g) Indivisibilidade/Interdependência/Complementaridade - os direitos humanos 
devem ser tratados de modo global e equitativo, posto que todos merecem a mesma proteção 
jurídica. Os direitos humanos compõem uma unicidade de direitos que devem ser protegidos 
e promovidos como um todo. A 1ª Conferência da ONU sobre Direitos Humanos, realizada em 
Teerã/1968 foi o 1º texto internacional a reconhecer a indivisibilidade dos Direitos Humanos.

Quanto a interdependência e a complementaridade, temos que apesar de que os 
direitos humanos estarem prescritos em diferentes documentos normativos, além da obser-
vância do direito natural pelos jusnaturalistas dos direitos não prescritos, mas inerentes a digni-
dade da pessoa humana, podemos observar que um não exclui o outro, bem como funcionam 
numa certa relação de interdependência.

h) Imprescritibilidade - os direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, o transcur-
so do tempo não é capaz de os atingir, pois são inerentes. Entretanto, cabe lembrar que o Brasil 
não assinou a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra 
a Humanidade.
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Indo além, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse, em mais de uma 
oportunidade, que a prescrição não pode impedir eventuais investigações e punições de crimes 
que implicam em graves violações de direitos humanos (Caso Barrios Alto vs. Peru, Caso Bula-
cio vs. Argentina, Caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile, Caso Albán Cornejo e outros vs. 
Equador, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolícia, Caso Vera Vera e outra vs. Equador). Em 
suas decisões, embora oscilantes num primeiro momento, tem deixado claro que não se pode 
tornar imprescritível qualquer violação a direitos humanos, mas somente as consideradas gra-
ves.  

Ademais, no panorama nacional, o STF já trouxe a seguinte ementa em recente jul-
gado:

(...) A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os delitos 
imputados ao extraditando como de lesa-humanidade não afasta a sua 
prescrição, porquanto (a) o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humani-
dade, nem aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor sobre pres-
critibilidade ou imprescritibilidade da pretensão estatal de punir (cf. 
ADPF 153, Relator(a): Min. EROS GRAU, voto do Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, Dje de 6.8.2010).  (Pedido de extradição nº 1.362/DF, Rel. 
Min. Fachin, DJe 05.09.2017).

i) Inalienabilidade/Indisponibilidade/Irrenunciabilidade - afirmar que os direitos 
humanos são inalienáveis não significa afirmar que seja impossível atribuir uma dimensão pe-
cuniária decorrente da violação desses direitos.  Exemplo: O direito à saúde é um direito fun-
damental que deve ser protegido e promovido, caso não haja o respeito a esse dever caberá 
a possível reparação pecuniária. Logo, se afirmarmos que os direitos humanos não possuem 
nenhum aspecto pecuniário impossibilitaríamos a indenização (lembre-se da interpretação 
pro-homine).

Tais direitos são indisponíveis e irrenunciáveis. Sequer o titular dos direitos humanos 
pode renunciar a sua condição humana e permitir a violação de seus direitos. A respeito desta 
importante característica dos Direitos Humanos colaciono abaixo trecho da obra de André de 
Carvalho Ramos no qual ele resume o célebre caso francês do arremesso de anões:

“Tal prática (arremesso de anão – lancer de nain), ofertada por casa no-
turna, foi proibida pela Prefeitura de Morsang-sur-Orge (periferia de Pa-
ris, França), fundada no tradicional respeito à ordem pública. O assunto 
não teria destaque, se não houvesse recurso contra tal decisão por parte 
do próprio anão, que alegou ter dado consentimento a tal prática, utili-
zar equipamento de segurança satisfatório e de ter direito ao trabalho. O 
Conselho de Estado francês, invocando o precedente da Corte Europeia 
de Direitos Humanos sobre tratamento degradante (Caso Tyrer, sobre 
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castigo corporal na Ilha de Mann), decidiu que há limites à autonomia da 
vontade estribados na noção de dignidade da pessoa humana.
O requerente, Senhor Manuel Wackenheim, não satisfeito com a deci-
são, processou a França perante o Comitê de Direitos Humanos[358], ór-
gão do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, alegando, entre 
outros, violação ao seu direito à liberdade, ao trabalho e à vida privada. 
[359]
O Comitê arquivou o caso, por entender que a proibição da prática do 
“arremesso de anão” fora baseada no respeito à dignidade da pessoa 
humana, que, per se, limitava a autonomia de vontade do indivíduo. 
[360]
Assim, a luta pela afirmação de todos os direitos humanos firma-se na 
busca pelo respeito à dignidade e à condição humana. Por conse quência, 
a dignidade da pessoa humana é violada sempre que se reduz o indiví-
duo a mero objeto, retirando-lhe sua condição humana.
Tal redução do homem em objeto, como parâmetro de delimitação do 
conteúdo prático da dignidade da pessoa humana, foi adotada por vá-
rios tratados internacionais de direitos humanos, que estabeleceram a 
proibição de tratamento desumano ou degradante. ”

j) Historicidade - os direitos humanos não se originaram de uma hora para outra, 
muito menos conquistados de modo homogêneo e automático, mas são frutos de lutas histó-
ricas.

k) Vedação ao retrocesso/Efeito cliquet/Evolução Reacionária - apesar da constru-
ção histórica dos direitos humanos, estes não comportam substituição, o que possibilitaria que 
certos direitos possam desaparecer do ordenamento jurídico. Há o que chamamos de vedação 
ao retrocesso, isto é, os direitos humanos apenas evoluem e nunca retrocedem.

Tal vedação não significa que não podem ocorrer alterações. A doutrina majoritá-
ria entende que toda alteração ou regulamentação dos DH deve ser elaborada de modo a am-
pliar os direitos já conquistados. Como pode ser objeto de questionamentos, especialmente, 
em provas subjetivas e orais, é válido mencionar que parcela da doutrina afirma que é possível 
eventual restrição aos Direitos Humanos desde que haja justificativa de estatura jusfundamen-
tal, proporcionalidade da restrição e que seja preservado o núcleo do direito.

Importante não confundir Vedação ao Retrocesso com Entrincheiramento (Entren-
chment). Este último conceito é abordado por André de Carvalho Ramos e corresponde a dimi-
nuição de um direito sem restrição de sua proteção normativa. Exemplo: com a diminuição da 
verba destinada a fiscalização do trabalho em condição análoga a de escravo, há uma redução 
na proteção do direito sem alteração direta no âmbito normativo.
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l) Primazia da norma mais favorável – no âmbito dos direitos humanos, quando 
diantes de um conflito, deve se optar no sentido que mais beneficia o indivíduo. Desse modo, a 
dignidade da pessoa humana deve sempre ser respeitada no caso de uma possível colmatação 
entre regras e princípios. Direitos humanos não devem ser utilizados para justificar a redução 
ou inobservância de determinado direito.

Inclusive, é o que se depreende do art. 5º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, bem 
como do art. 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José). Vejamos:

“Art. 5º. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado 
Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos 
ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou 
os reconheça em menor grau. ”

“Art. 29 - Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada 
no sentido de:
a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o 
gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou 
limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam 
ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes 
ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos 
Estados;
c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou 
que decorrem da forma democrática representativa de governo; e
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Ameri-
cana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da 
mesma natureza.

1.7. Evolução histórica dos direitos humanos.

A história do surgimento dos direitos humanos anda conjuntamente com a própria 
história da humanidade. Além do mais, é o resultado da mistura de diversas origens, onde as 
mais diferentes civilizações prestaram suas contribuições.

O Código de Hamurábi, uma das mais antigas leis escritas que se tem notícia, é um 
dos primórdios da defesa dos direitos humanos. Surge na Mesopotâmia por volta de 1800 a.C., 
área onde atualmente se encontra o Iraque e parte do Irã. Apesar de toda carga negativa que 
essa lei carrega nos dias de hoje, conhecida como a “Lei de Talião” (olho por olho, dente por 
dente), ela se destaca como uma das primeiras formas criadas pelo homem para distribuir jus-
tiça, evitar a opressão dos mais fracos e propiciar o bem-estar do povo.
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Na Grécia Antiga, em torno de 400 a.C., o destaque principal se dava a liberdade en-
tre os homens, por mais que somente ofertada aos cidadãos. O direito natural e a participação 
política atingiam seu auge, com Péricles e Aristóteles. Este já distinguia a noção de justo por 
natureza e justo por lei. Aquele defendia que o direito natural seria superior a toda forma de lei 
escrita.

Sófocles, dramaturgo grego, produziu uma das obras mais importantes ao estudo da 
formação dos direitos humanos, Antígona. Nesta obra, uma tragédia é formada por sérios con-
flitos na família real, onde Eteócles e Polinices disputaram o trono do pai, o Rei Édipo, através 
de um duelo.

Nesse conflito, ambos morrem e quem assume o trono é o tio de ambos, Creonte. 
Este por ser mais próximo de Eteócles, decide que somente este merece um enterro digno e 
determina que o outro não fosse sepultado, bem como que qualquer pessoa que o realizasse 
seria punida com a morte.

Antígona, também irmã de ambos os falecidos, se revolta e rouba o corpo do irmão 
e o sepulta como determinava o costume da época. Condenada à morte por seu ato, a família 
real é seguida por diversas tragédias posteriores, como a morte do noivo de Antígona, filho de 
Creonte, e a esposa deste.

A principal ajuda a formação dos direitos humanos é que, já aquela época, deveria 
haver freios ao poder ilimitado de um soberano, denotando um protótipo de noção de limites 
ao arbítrio do Estado, que surgiria posteriormente.

Ainda no período grego, Platão lança sua obra República e indica uma utopia do que 
seria uma sociedade perfeita. Defendia a teoria da justiça, onde o justo é a defesa dos direitos, 
o bom e o sábio e a justiça deve exceder os atos de injustiça.

Ainda podemos indicar que o conceito de democracia e polis grega contribuiu para 
a construção do conceito contemporâneo de democracia. Qualquer cidadão poderia governar 
a polis, sendo necessário apenas que fosse eleito pela maioria. Destaca-se que mulheres, crian-
ças e estrangeiros não se enquadravam no conceito de cidadão.

Um pouco mais adiante, Roma trouxe inúmera evoluções na concepção dos direitos. 
A Lei das XII Tábuas que o diga, originada das revoltas dos plebeus de 494 a.C., onde reivindica-
ram mais clareza das leis que estavam submetidos.

Esta agrupou inúmeros direitos e garantias e previu punição a quem as desrespeitas-
sem. Consagrou ainda o princípio da anterioridade, onde aquele que se submetia a seus desíg-
nios deveria ser julgado apenas por crimes e infrações já previstas (nullum crimen, nulla poena, 
sine praevia lege poenale).
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No período romano ainda não havia igualdade entre estrangeiros e cidadãos roma-
nos, entretanto aqueles já possuíam alguns direitos, embora reduzidos. Como por exemplo, 
o direito de exercer o comércio, se casarem com pessoas que residissem nas adjacências de 
Roma e ser beneficiários de testamentos.

No período medieval cabe citar a Declaração das Cortes de Leão 1188 e a Magna 
Carta de 1215, documentos impostos pelos súditos (vassalos) ao soberano (suserano) de uma 
declaração mínima de direitos e redução dos poderes de seu soberano (suserano).

Podemos citar a consagração de Direitos de propriedade e vedação ao confisco, 
acesso à justiça, liberdade de locomoção, tribunal do júri, liberdades eclesiásticas, etc. Implan-
ta o embrião do que hoje seria o instituto do devido processo legal. Todavia, garantia direitos 
apenas aos senhores feudais e não a totalidade de indivíduos. Carecia da aplicação universal 
característica dos direitos humanos.

A tradição judaico-cristã que trouxe uma revolução nesse sentido, onde o estran-
geiro passou a ser visto como alguém semelhante ao cidadão. Essa mudança se deve muito a 
experiência que os judeus tiveram como escravos dos egípcios, então estrangeiros durante seu 
cativeiro.

Inclusive, a gênese do princípio da dignidade da pessoa humana está prevista justa-
mente em um dos livros componentes da Torá, onde orienta o respeito estrangeiro. Ideia essa 
primordial que foi passada aos cristãos, indo muito além do princípio da dignidade da pessoa 
humana.

Alguns séculos posteriores, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tornaram-se 
expoentes dos direitos humanos.

Santo Agostinho considerava o governo, o direito e a propriedade frutos do pecado, 
dividindo as normas existentes em leis terrenas e leis eternas. Para ele, as leis terrenas deve-
riam seguir as leis eternas, aquelas não possuindo vigência se contrariassem essas.

Já São Tomás de Aquino acreditava que as leis se classificavam em três categorias: 
Leis Divinas, Leis Naturais e Leis Humanas. Esta nunca deveria se sobrepujar as duas primeiras, 
pois eram nelas que se encontrava a vontade de Deus. Creditava ainda uma importância ímpar 
ao livre-arbítrio, consagrando a ideia de liberdade.

As revoluções burguesas e as ideias liberais também deram sua contribuição. O mo-
narca possuía poderes absolutos e ilimitados. Por um lado, defendido por alguns teóricos, a 
exemplo dos contratualistas, que consagravam o surgimento do Estado e do soberano como 
algo proveitoso aos homens em sociedade.
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De outro viés, os liberais e iluministas acreditavam que a razão humana seria o cen-
tro do universo. Desta feita, o Estado deveria assegurar apenas a propriedade e a segurança do 
indivíduo e não tolher toda a sua liberdade.

Um dos exemplos foi a Revolução Gloriosa, que despontou na assinatura do Bill of 
Rights (Declaração de Direitos) em 1688, que limitava os poderes do monarca e colocava esse 
controle nas mãos do parlamento. A Bill of Rights se torna uma das primeiras declarações mo-
dernas a reduzir os poderes de um governante pela vontade do povo. Além deste, também po-
demos citar aqui a Petition of Rights e o Habeas Corpus Act.

A Petition of Rights (1628) assegurou a soberania do parlamento em matéria de tribu-
tos, ou seja, a competência na instituição de novos tributos passou a ser do parlamento e não 
mais do monarca. Além disso, foram proibidos os aprisionamentos arbitrários e garantido o 
devido processo legal.

Já o Habeas Corpus Act (1679), de acordo com Konder Comparato, não só criou a 
primeira garantia de direitos fundamentais, como serviu de motriz de todas as outras garantias.

A Bill of Rights (1689) instituiu a separação de poderes, logo após a Revolução Glo-
riosa, pondo fim ao absolutismo na Inglaterra. Garantiu o reconhecimento da ilegalidade tri-
butos cobrados sem a previsão de aprovação pelo parlamento, assegurou o direito de petição 
ao monarca e as eleições livres ao parlamento. Promoveu ainda a imunidade de palavras no 
parlamento

Atenção! Não confundir os direitos assegurados na Petition of Rights com os da Bill of Rights. 
Eventualmente pode vir a ser uma potencial questão de prova.

Temos ainda a Revolução Americana que trouxe a independência das colônias e a 
formação dos Estados Unidos da América. A própria declaração de independência norte ameri-
cana trouxe em seu texto a influência do direito natural. Consagra-se direitos inerentes a todo 
ser humano, como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Entretanto, apesar de um caráter 
inovar, tal declaração adotou um caráter vanguardista e não trouxe igualdade efetiva a todos 
os americanos. Exemplo simples é a continuidade que ainda se deu a escravidão, e a questão 
racial que deu logo após o fim desta.

Ainda há a Revolução Francesa, que se tornou a principal revolução aos estudos so-
bre direitos humanos. Esta se deu com a revolta do terceiro Estado e de como estes suportavam 
toda a gerência estatal mal elaborada pelo Rei Luís XIV, bem como os esbanjos da nobreza.

Os representantes do terceiro Estado se revoltam e, em 14 de julho de 1789, a popu-
lação se rebela e vai às ruas, derrubando um dos símbolos do poder real: a Bastilha.
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Em 26 de agosto do mesmo ano é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, um dos mais importantes documentos a disciplina ora estudada. Logo em seu 
primeiro artigo explicita que todos os homens são iguais, nascem e permanecem livres em di-
reitos. Destaca-se o slogan até hoje conhecido: liberdade, igualdade e fraternidade. Todos os 
valores pregados pela Revolução Francesa e todas as outras que a antecederam fazem parte da 
primeira geração de direitos, como veremos um pouco mais adiante.

De acordo com Fábio Comparato, existe um elemento básico que diferencia a Revolu-
ção Americana da Revolução Francesa sob o prisma da afirmação histórica dos direitos huma-
nos. Os documentos americanos foram detectores de direitos para o povo americano, enquan-
to a declaração francesa foi universal, destinada a todos os seres humanos. Assim, defende 
Comparato que a Constituição Americana (1887) deu surgimento aos direitos fundamentais e 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) deu início aos direitos hu-
manos.

A Revolução Industrial e o surgimento do marxismo também merecem o seu desta-
que. Apesar da Revolução Francesa pregar igualdade entre os homens, com todo o desenvolvi-
mento e avanço tecnológico, os industriais começaram a explorar a mão de obra dos operários. 
Muitos trabalhavam cerca de 80 horas por semana, entre eles mulheres e crianças, que che-
gavam a receber muito menos do que os homens. A média de vida era extremamente baixa, o 
saneamento precário e taxa de mortalidade e doenças (incluindo a depressão) altíssimo.

Diante dessa exploração, que passava longe dos ideais da revolução francesa, flores-
ce o socialismo e o comunismo. Em 1848, Karl Marx lança o Manifesto Comunista. Marx incita os 
trabalhadores de todo o mundo a se unir e lutar contra aqueles que os oprimem. É aí que surge 
pela primeira vez expressão Direito do Trabalho. Essa busca por igualdade e melhores condi-
ções de vida, ideais sociais e econômicos fazia parte dos direitos de segunda geração.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) não tem muita importância aos direitos hu-
manos, inclusive sendo considerada como um ponto de retrocesso e estancamento nessa área. 
Todavia, uma série de acontecimentos deve ser lembrada. Exemplo é o surgimento da Liga das 
Nações, entidade que buscou revitalizar a soberania dos Estados, embora tenha fracassado.

Ocorre o fim do Tratado de Versalhes, tratado que definia as condições de paz entre 
os Aliados e a Alemanha. Entre as cláusulas, pode se citar o surgimento da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), fundamental para a internacionalização e consolidação das leis 
trabalhistas.

Algum tempo depois, ocorre a Segunda Guerra Mundial. Um dos piores conflitos já 
ocorridos na história da humanidade, onde um Estado deliberadamente exterminou aqueles 
que julgavam “indesejados”, entre estes judeus, homossexuais e deficientes. No Japão, a inva-
são da Manchúria também deixou milhares de mortos e de mulheres agredidas sexualmente.
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Tal conflito impactou de forma tão grande a humanidade que algo deveria ser fei-
to para prevenir uma nova guerra desse porte. Surge então a Organização das nações Unidas 
(ONU). Organização esta criada logo após o término da guerra, fazendo surgir o Sistema Global 
de Proteção aos Direitos Humanos.

A ONU cumpre, então, um papel primordial: preservar as gerações futuras do flagelo 
da guerra. A principal forma de atuar foi, sobretudo, declarando direitos que considerava fun-
damentais e que deveriam ser observados por todos os Estados. Aliás, a Carta da ONU é que 
inicia esse processo de internacionalização dos Direitos Humanos.

No pós Segunda Guerra Mundial, surgem os tribunais internacionais voltados a julgar 
indivíduos envolvidos com violações de direitos humanos. Exemplo é o Tribunal Militar Interna-
cional (Tribunal de Nuremberg), precursor do Tribunal Penal Internacional.

O doutrinador Paulo Henrique Portela faz uma diferenciação entre a evolução histó-
rica dos direitos humanos e a evolução histórica da internacionalização dos direitos humanos. 
Apesar de a construção ser aparentemente idêntica, ele defende que houve diferenças que as 
distingue.

A história dos direitos humanos sempre existiu e se desenvolveu conforme o seu pe-
ríodo e a sociedade em que estava inserida. Já a internacionalização dos direitos humanos, 
apesar de ter seu apogeu com a criação da ONU, Portela defende o processo de universalização 
destes direitos desde a antiguidade, apenas de forma mais sutil.

O Direito Internacional dos Direitos Humanos é ramo do Direito Internacional Públi-
co e visa promover a dignidade da pessoa humana em todo mundo. Com essa classificação, 
as normas de direitos humanos assumem status de prevalência sobre todas outras normas, 
devendo sempre ter preferência na aplicação, limita a soberania nacional dos Estados e é con-
siderada verdadeira norma jus cogen.

Hoje há um vasto rol de tratados internacionais em matéria de direitos humanos, 
abrangendo diversos direitos já consagrados em boa parte do mundo.

Civilização/Evento 
histórico

Instrumento/
Acontecimento/Obra

Contribuição aos
Direitos Humanos

Mesopotâmia Código de Hamurábi 
(Lei de Talião);

Primeiras noções de bem-estar e defesa 
dos mais fracos.

Grécia A República; 
Antígona;

Ideia de limitação aos poderes do sobe-
rano; difusão do direito natural.
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Roma Lei das XII Tábuas;

Direitos e garantias defendidas no ins-
trumento. Embrião do princípio da an-
terioridade legal e primeiras garantias e 
direitos aos estrangeiros.

Tradição 
judaico-cristã Torá;

Afirmação da noção de universalidade. 
Difusão da dignidade da pessoa huma-
na e maiores garantias ao estrangeiro

Revolução Gloriosa
Petition of Rights; Bill 

of Rights e Habeas 
Corpus Act;

Limitação ao arbítrio do Estado.

Revolução 
Americana

Declaração de 
Independência 

Norte-Americana;

Defesa de direitos e garantias funda-
mentais, forte influência do direito na-
tural.

Revolução 
Francesa

Declaração dos 
Direitos do Homem e 

do Cidadão;

Internacionalização dos direitos huma-
nos. Consagração dos Direitos Humanos 
nas Constituições do Estados.

Revolução 
Industrial e 
Marxismo

Manifesto Comunista;

Período de relativização de direitos tra-
balhistas e da dignidade da pessoa hu-
mana. Primeiras bases para o surgimen-
to do direito do trabalho.

Primeira Guerra 
Mundial

Tratado de 
Versalhes; OIT;

Surgimento dos primeiros organismos 
internacionais.

Segunda Guerra 
Mundial

Organização das 
Nações Unidas;

Um dos períodos mais tenebrosos da 
história da humanidade, que obrigou a 
universalização dos direitos humanos. 
Surgimento do Sistema Global de Prote-
ção aos Direitos Humanos.

Pós Segunda 
Guerra Mundial

Tribunal de 
Nuremberg

Acirramento da responsabilização dos 
crimes contra a humanidade e violações 
de direitos humanos.

1.8. Classificação dos Direitos Humanos.

Os direitos humanos detêm natureza indivisível, conforme já traçado anteriormente. 
Isso denota unicidade e interdependência entre os direitos, o pleno gozo de uns depende da 
garantia de outros direitos.

Nesse viés, há uma crítica muito forte da classificação dos direitos humanos em ge-
rações, ou, ainda, dimensões de direitos. Reforçamos que tal classificação, embora duramente 
criticada, tem fins meramente didáticos a sua compreensão e afirmação histórica.
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No período pós Segunda Guerra Mundial, o mundo dividia-se em um Leste socialista, 
ditatorial e estatizante e um Ocidente capitalista, democrático e liberal. Este capitaneado pelos 
Estados Unidos, que tinha um ideal de estabelecer limites ao arbítrio estatal e o fortalecimento 
da democracia participativa. Assim, caso garantindo a igualdade perante a lei, todos os demais 
direitos sociais viriam como consequência do próprio sistema capitalista.

Para a camada Leste, igualdade essa seria uma utopia. Acreditar que cidadãos, que 
começavam de graus diferentes, sujeitos a pontos de partida diversos e ainda oportunidades 
que somente alcançavam alguns, era uma hipocrisia aguardar a concretização de tal igualdade.

Enquanto a camada ocidental defendia uma maior abertura dos direitos humanos e 
uma igualdade mais formal entre seus concidadãos e uma limitação do arbítrio estatal, a cama-
da leste acreditava que as sociedades deveriam ter suas liberdades limitadas e o processo de 
estatização deveria ser maior e mais marcante, somente assim, um dia, seríamos de fato uma 
sociedade igualitária.

Nesse embate, a própria afirmação dos direitos humanos teve dificuldades durante 
seu período de internacionalização. A assinatura do tratado de Direitos Humanos da ONU, de 
1966, teve que ser dividido em dois (o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais). Somente assim poderia ambos os blocos serem atendidos, 
permitindo escolher qual tratado a ser assinado.

Nessa constante evolução dos direitos humanos, um ponto de encontro deveria ser 
traçado, somente assim poderia ocorrer uma sistematização dos direitos humanos de tal forma 
que englobasse a maior quantidade de direitos humanos e garantias, consistente o suficiente 
para torná-la o mais universal possível. Esta seria justamente a teoria das gerações (Vasak) ou 
dimensões (Paulo Bonavides) dos direitos humanos.

Conforme Cançado Trindade, Karel Vasak foi convidado a realizar uma palestra so-
bre Direitos Humanos em Estrasburgo, França, em 1979. Vasak não tinha nenhuma ideia sobre 
como tornar a sua palestra interessante, então decidiu traçar uma comparação entre a bandeira 
francesa, internacionalmente conhecida logo após a Revolução Francesa, com os Direitos Hu-
manos.

A bandeira foi idealizada conforme o seu momento histórico exigia, traçando valores 
da revolução. O azul simbolizava liberdade, o branco a igualdade e o vermelho a fraternidade 
ou solidariedade.

Nessa ordem de ideias, Vasak classificou os Direitos Humanos em gerações, confor-
me seu surgimento histórico. A Primeira geração seria a de direitos civis e políticos, surgidos 
durante as revoluções burguesas, marcados pela busca do limite ao arbítrio estatal, reforçando 
o conceito de liberdade.
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São dos direitos de prestação negativa ou de defesa, ou seja, aqueles que exigem do 
Estado uma abstenção de atuação para que possam ser concretizados, como os direitos civis e 
políticos. São direitos de acentuado caráter individualista. O conteúdo de tais direitos é relativo 
à proteção dos atributos da personalidade e dignidade da pessoa humana.

É necessário ter a noção de que tais direitos, conforme André Ramos, possui natureza 
tanto ativa quanto passiva. O Estado não deve apenas garantir ações necessárias de afirmação, 
como por exemplo a segurança pública. Este deve também se abster de violar direitos huma-
nos, daí as famosas prestações negativas.

A Segunda geração de direitos humanos faz referência aos direitos econômicos, so-
ciais e culturais. São conhecidos como direitos de igualdade, e têm forte influência das conse-
quências negativas da revolução industrial e do liberalismo sobre significativos contingentes 
humanos. Enquanto os direitos de primeira geração exigem uma abstenção (prestações negati-
vas), nesta é exigida prestações nitidamente positivas.

Estes são produtos das constantes lutas sociais na Europa e Américas, tendo como 
marcos a Constituição mexicana de 1917 (regula o direito do trabalho e à previdência social), a 
Constituição de Weimar de 1919 (que estabelece direitos sociais) e, no plano internacional, O 
Tratado de Versailles, que cria a Organização Internacional do Trabalho.

Podemos ainda indicar quanto à esta geração de direitos, é que possuem caráter pro-
gramático. Entende-se por isto que o Estado deve executar tais direitos na medida da disponi-
bilidade de recursos possíveis. É uma posição muito criticado pela doutrina, visto que, apesar 
de ter aplicabilidade imediata e direta, detém eficácia jurídica duvidosa. Resumindo, o Estado 
deve prover, mas na medida de sua capacidade. Exemplos: direito à saúde, educação, segurida-
de social, trabalho, etc.

Os direitos de Terceira geração incluem os direitos elencados como “direitos de fra-
ternidade”, possuem caráter difuso e não são dirigidos especificamente a um indivíduo ou a 
um grupo social, e sim ao próprio gênero humano como um todo. Volta-se a superação das 
diferenças entre os povos. Vasak orienta que essa geração seria representada pelo direito ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente sustentável e pelo direito a paz.

Tal classificação exige uma maior participação e cooperação internacional entre os 
povos, pois versam sobre direitos e garantias que dizem respeito a toda a humanidade. Celso 
Lafer apresenta características dessa geração de direitos que demonstra sua constante evolu-
ção e direitos agregados constantemente.

“... o direito ao desenvolvimento, reivindicado pelos países subdesen-
volvidos nas negociações, no âmbito do diálogo Norte/Sul sobre uma 
nova ordem econômica internacional; o direito à paz, pleiteado nas dis-
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cussões sobre desarmamento; o direito ao meio ambiente arguido no 
debate ecológico; e o reconhecimento dos fundos oceânicos como patri-
mônio comum da humanidade, a ser administrado por uma autoridade 
internacional e em benefício da humanidade em geral”

Vasak tinha uma ideia despretensiosa, qual seja, tornar sua palestra mais instigante 
e didática. Entretanto, acaba por criar uma classificação que até hoje é difundida e discutida. A 
teoria das gerações de direitos é tão densa que juristas posteriores a ampliaram e difundiram. 
Exemplo destes é o jurista Norberto Bobbio e Paulo Bonavides.

Paulo Bonavides propôs ainda a noção de dimensão de direitos em contrapartida ao 
de gerações de direitos. Além de classificar mais duas gerações de direito além das propostas 
por Vasak.

A Quarta geração de direitos é formada por direitos que protegem o ser humano da 
globalização política, evitando que os países economicamente mais fortes imponham sua cul-
tura sobre os demais. Assim, nesse cenário de pressão externa é essencial garantir o direito a 
democracia, informação e ao pluralismo.

Paulo Bonavides preleciona que a adequação ao período de globalização à formação 
de um mundo marcado por fronteiras nacionais mais permeáveis, maior limitação da soberania 
nacional e pelo fortalecimento de uma sociedade civil internacional é o que permitiria a globa-
lização também na área da política e dos direitos humanos.

Ainda defende Bonavides que o direito a paz não deveria estar vinculado a terceira 
geração de direitos, conforme Vasak classificou precipuamente. Acreditava que o direito a paz é 
um fundamento da “alforria espiritual, moral e social dos povos, das civilizações e das culturas” 
e da forma de governar a sociedade “de modo a punir o terrorista, julgar o criminoso de guerra, 
encarcerar o torturador, manter invioláveis as bases do pacto social, estabelecer e conservar 
por intangíveis as regras, princípios e cláusulas da comunhão política”. Bonavides classificou a 
paz como direito de Quinta geração.

A crítica vertente nessa classificação seria a de que não apresentava uma garantia 
de perpetuação dos direitos já conquistados, já que traria consigo a ideia de que uma geração 
é marcada pela superação de sua anterior, ou seja, as gerações posteriores superavam as ante-
riores e as sucedem.

No entanto, de acordo com Bonavides na relação dos direitos humanos não se verifi-
ca isso – muito pelo contrário, se observava não uma superação e sim uma congruência. Havia 
a acumulação de direitos (e não a sua sucessão por uma geração posterior).



25

A melhor expressão a ser utilizada seria dimensão de direitos e não geração. Justifi-
ca pelo fato de não existir uma sucessão de direitos ou o desaparecimento de uma geração por 
outra, mas sim uma absorção de uma pela outra originando uma nova percepção de interpreta-
ção. No mesmo sentido Flávia Piovesan, que preleciona que uma geração não sucede a outra, 
mas com ela interage, encontrando dinamismo e relação.

Com o intuito de tornar tudo o mais didático possível, traçamos uma imagem de que 
o conceito de dimensão traça um paralelo dos direitos humanos, da forma como estes devem 
ser vistos: indivisíveis e complementares.

Outros juristas mencionam também a linha temporal entre o surgimento e difusão 
desses direitos, apontando cursos na história que demonstram o surgimento de direitos de ter-
ceira geração em data anterior aos de primeira geração.

Cançado Trindade aponta como exemplo os direitos sociais internacionais do traba-
lho surgido em 1919 com a OIT, isto é, antes mesmo dos próprios direitos de primeira geração, 
cujos principais diplomas foram editados no pós Segunda Guerra Mundial.

Existe uma falsa dicotomia entre o fazer e o não fazer, tendo em vista que o direito 
de liberdade um fazer do Estado. Exemplo prático é o dos custos com o aparato policial para 
resguardar as liberdades individuais e a propriedade privada.

Nesse sentido, uma das características primordiais dos Direitos Humanos é justa-
mente a indivisibilidade e interdependência. Os Direitos Humanos devem ser entendidos de 
forma única, devendo ser afastada a visão fragmentária da teoria de gerações ou dimensões de 
direitos.

Contudo, admite-se o uso da teoria de dimensões dos direitos com o fito didático de 
apreender o verdadeiro sentido dos direitos humanos e da sua evolução histórica.
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Em provas subjetivas e orais é de bom alvitre criticar a expressão gerações de direitos 
humanos e salientar que é preferível utilizar a expressão “dimensão de direitos”, deixando claro 
a universalidade e a interligação dos Direitos Humanos.

Ainda quanto a classificação dos direitos humanos no plano internacional, com a 
celebração do Pacto Internacional do Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966, a doutrina do direito internacional passou a 
classificar os direitos humanos em duas dimensões: Primeira dimensão dos direitos civis e po-
líticos e a Segunda dimensão dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Carlos Weis trata de uma terceira dimensão dos direitos humanos, os “direitos glo-
bais”, que correspondem aos direitos de terceira geração ou dimensão.

Classificação dos DH conforme a teoria clássica e conforme o direito internacional
Gerações ou dimensões (clássica) Dimensões (direito internacional)

Primeira geração: direitos de liberdade Direitos civis e políticos
Segunda geração: direitos de igualdade Direitos econômicos, sociais e culturais
Terceira geração: direitos de fraternidade, 
vinculados a cooperação internacional e 
a promoção da igualdade entre os povos

Direitos globais

Quarta geração: globalização dos direitos 
humanos Sem relação

Quinta geração: direito a paz Sem relação

1.9. Interpretação dos Direitos Humanos.

A hermenêutica dos direitos humanos indica alguns princípios específicos para uma 
boa interpretação destes.

a) Máxima efetividade pode ser tanto um princípio de interpretação, quanto uma 
característica, consoante expresso um pouco mais acima. Este determina que os direitos huma-
nos devem ser interpretados de forma a se ter uma maior efetividade prática.

b) “Pro homine” é o mais importante princípio que rege a interpretação dos direitos 
humanos: traz todos os seres humanos como destinatários principais dos tratados de proteção 
dos direitos humanos, valorizando sempre a dignidade da pessoa humana. Com efeito, sempre 
será aplicável (no caso concreto) a norma que mais amplia o gozo de um direito ou de uma ga-
rantia.

c) Interpretação autônoma orienta que os termos dos tratados de direitos humanos 
devem ser interpretados de forma autônoma a legislação pátria. Ou seja, deve-se buscar a in-
terpretação que é dada no plano internacional ao tratado em questão.
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Exemplo que podemos indicar aqui é o da Opinião consultiva nº 6, de 8 de maio de 
1986, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, solicitada pela República Oriental do Uru-
guai, com a finalidade de esclarecer a abrangência da expressão “LEI” no art. 30 da Convenção 
de Americana de Direitos Humanos. Na oportunidade, definiu-se que LEI significa norma jurídi-
ca de caráter geral visando ao bem comum.

Portanto, ainda que a legislação pátria tenha uma compreensão diversa para a ex-
pressão LEI (mais restritiva), deve-se aplicar a interpretação internacional para questões relati-
vas aos Tratados de Direitos Humanos, em face do princípio da interpretação autônoma.

d) Interpretação evolutiva entende que os Tratados Internacionais de Direitos Hu-
manos não são documentos estáticos, que devem ser interpretados de forma atualizadora.

Na Opinião Consultiva nº 16, de 1º de outubro de 1999, Cançado Trindade defendeu 
que toda jurisprudência internacional em matéria de Direitos Humanos se desenvolveu ao lon-
go das últimas décadas.

e) Da norma mais favorável ao indivíduo também pode ser figurada tanto como ca-
racterística quanto princípio de interpretação. É, na verdade, um desdobramento do princípio 
“Pro homine”.

Prevê que em caso de conflito de duas normas (seja entre dois tratados internacio-
nais ou entre um tratado internacional e uma norma do ordenamento interno), deve prevalecer 
a que for mais favorável ao indivíduo. Ex: Prisão do depositário infiel.


