
 
 

TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Na apostila de Direitos Humanos – Teoria Geral dos Direitos Humanos, é frisado como pontos 
centrais (de acordo com o edital e última prova): 
1. CONCEITO E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. CARACTERÍSTICAS. 
2. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS.  
3. FONTES DOS DIREITOS HUMANOS. HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS NO 
BRASIL. 
4. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS. 
5. SISTEMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. 

 
1. CONCEITO E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. CARACTERÍSTICAS.  
 
Fundamento ético dos direitos humanos: dignidade da pessoa humana (cuja dimensão básica 
é universal).  Os direitos humanos foram pensados para prevenir o sofrimento humano.   
A dignidade é FUNDAMENTO DO BRASIL (art. 1º, III, Constituição), sendo que traz os deveres 
ao Estado de proteção, promoção e garantia dessa dignidade.  
Contudo, não há um conceito fixo, definido de Direitos Humanos. Isso porque os direitos 
humanos estão em constante transformação e reconhecimento (NOÇÃO DE CONSTRUÇÃO).  
seriam, em um primeiro momento, o “direito a ter direitos” (Hanna Arendt). Hoje em dia, se 
reconhece que não basta tão somente uma normatividade na matéria, mas também há de se 
garantir sua efetividade.  
 

* Proibição de retrocesso (=efeito cliquet/ =proibição de contrarrevolução social/ = proibição 
de evolução reacionária): é vedado aos Estados (ou até novos Tratados Internacionais) 
diminuir a proteção, de consenso profundo na sociedade, já conferida aos direitos humanos. 
* Proibição de proteção insuficiente/deficiente: Vale para os casos de omissão. Exige o dever 
de tutelar, de forma adequada e suficiente, os direitos humanos.   

 

IMPORTANTE: CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS:  
*UNIVERSALIDADE – pois exige um núcleo mínimo de proteção que deve estar presente em 
qualquer sociedade, a qualquer tempo.  
*HISTORICIDADE – Os direitos humanos estão em constante evolução. São imprescritíveis, 
irrenunciáveis e inalienáveis. 
*APLICAÇÃO IMEDIATA – isso não vale apenas para os direitos individuais, ligados à liberdade. 
Cabe lembrar que as normas de DH não são mais consideradas normas programáticas!! 
CUIDADO:  
*RELATIVIDADE – podem sofrer restrições. Assim, por exemplo, o direito humano à liberdade 
expressão não tutela a apologia ao ódio nacional e incitação à discriminação e à violência 
(art..13 da Convenção Americana de DH). CONTUDO, segundo a Jurisprudência Internacional 
sobre direitos humanos e parte da doutrina (Ex: Norberto Bobbio), os direitos a NÃO SER 
TORTURADO e não ser ESCRAVIZADO seriam considerados direitos ABSOLUTOS, ou seja, que 
não podem receber restrições (seja qual for a hipótese). 

 
Há uma classificação de direitos humanos (oriunda de Karel Vasak) que os colocam em 
categorias de gerações. Os direitos humanos de Primeira Geração (por serem, historicamente, 
os primeiros a serem reconhecidos) seriam os direitos civis e políticos, enquanto os direitos de 
Segunda Geração seriam os direitos sociais, econômicos e culturais. Os de Terceira geração 



 
 
seriam aqueles direitos ligados à fraternidade e solidariedade (direito ao desenvolvimento, por 
ex.). Há ainda quem traga uma quarta geração de direitos, atinentes à democracia, pluralismo 
e informação.  CUIDADO: A posição de “gerações” é criticada, pois traz a ideia errada de que 
os direitos surgiram em momentos distintos, de forma separada e “estanque”. Por isso, há 
quem prefira falar em “dimensões” ao invés de geração.  
 
2. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS. 
 
Proteção dos direitos humanos como uma RESPOSTA às Guerras Mundiais (momentos em que 
houve uma ruptura de direitos).  Em 1919 o Tratado de Versalhes institui a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), mas a 2ª Guerra Mundial foi a principal para dar respaldo 
normativo ao movimento protetivo de direitos humanos. Logo, o momento do pós-guerras foi 
o tempo de reconstrução e de reconhecimento desses direitos, com o consequente advento 
da DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (1948).  
Portanto, o movimento de proteção aos direitos humanos surge primeiramente na esfera 
internacional, com a necessidade de manutenção da paz na sociedade internacional.  
 
OBS: A proteção dos direitos humanos NÃO É SINÔNIMO de proteção diplomática, pois os 
direitos humanos podem ser protegidos internacionalmente, independentemente do Estado. 
Por isso, se fala em um Direito Internacional dos Direitos Humanos.  
Ao seu turno, o Brasil somente adota o movimento de internacionalização dos direitos 
humanos em seu processo de democratização, sobretudo com o advento da Constituição de 
1988. É parte de um movimento de constitucionalização desses direitos, que trouxe a 
necessidade de positivação e garantia desses direitos em ambiente interno, e não somente 
internacional.  
 
3. FONTES DOS DIREITOS HUMANOS. HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS NO 
BRASIL 
 
Para proteger direitos humanos não utilizamos apenas os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos, apesar dessa fonte ser a mais comum. Em realidade, as fontes de direitos humanos 
podem ser guiadas pelo art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, segundo o qual 
também são fontes (além dos tratados): O COSTUME INTERNACIONAL e PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIREITO. Além disso, no trabalho de Direitos Humanos também é importante verificar a 
jurisprudência e a doutrina da área.  
 

HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 
 
A questão da hierarquia dos tratados internacionais é essencial para saber que o tratado 
internacional, quando incorporado ao Brasil, passa a fazer parte de nossa legislação. Segundo 
o STF e a doutrina de Direito Internacional, os tratados internacionais serão incorporados pela 
ordem jurídica brasileira a partir da PROMULGAÇÃO, realizada por DECRETO EXECUTIVO do 
Presidente da República e sua consequente PUBLICAÇÃO.  
CUIDADO: Quando se menciona em hierarquia de tratados, há de se diferenciar a matéria 
envolvida, pois há especial diferença entre a hierarquia de tratados comuns (como, por 
exemplo, tratado de verse sobre o comércio de bananas), dos tratados que versem sobre 
direitos humanos. Não há na Constituição nenhum dispositivo claro acerca da posição 
hierárquica dos Tratados comuns (tratados tradicionais), portanto, isso ficou a cargo da 



 
 
jurisprudência em afirmar que tratados comuns ingressam como leis ordinárias (federais) no 
Brasil.  
 
NO CASO DE TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS:  
 

 STF, RE 466.343/SP – caso da prisão civil do Depositário Infiel.  Decidiu o STF que os 

tratados internacionais de direitos humanos poderiam ter um dos 2 status possíveis:  
 

A) ou teriam força de emenda constitucional (HIERARQUIA CONSTITUCIONAL)l, se assim 
observassem o rito do art. 60, §2º da Constituição – aprovação em cada Casa do 
Congresso, em 02 turnos, por 3/5 dos votos de seus membros.  Isso já está disposto 
na Constituição, por meio do §3º do art. 5º, cuja redação foi dada a partir da EC 
45/2004:  

 
Art. 5º, § 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais 
 

LEMBRAR: IMPORTANTE: Atualmente, no Brasil, os seguintes Tratados Internacionais 
possuem HIERARQUIA CONSTITUCIONAL: 
1. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu respectivo 
Protocolo Facultativo (denominado de Convenção de Nova Iorque). 
 
2. Tratado de Marraqueche, que cuida do acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com 
deficiência visual. Assim sendo, tem como objetivo ampliar a quantidade de material 
disponível àqueles que possuem dificuldades para verificar texto impresso. Foi concluído no 
âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 2013 (mas só entrou 
em vigor em setembro de 2016), ratificado pelo Brasil em 2015  ESSE É RELEVANTE POIS É 
NOVO, SENDO QUE APESAR DE JÁ APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL COMO EMENDA, 
AGUARDA-A PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO TRATADO.  
 
PARA MEMORIZAR: No Brasil, todos os tratados até agora aprovados como se fossem emendas 
constitucionais dizem respeito às pessoas com deficiência (no caso do tratado de 
Marraqueche, deficiência visual). 

 
B) ou poderiam ter caráter supralegal (ABAIXO da Constituição, mas ACIMA das demais 

leis).  Caso dos Tratados Internacionais de DH ANTERIORES À EC 45/2004 (que 
trouxe a redação do §3º, art. 5º, CRFB), a exemplo maior da Convenção Americana de 
DH (Pacto de San José da Costa Rica).  
      CONSTITUIÇÃO (ÁPICE) 

 
TRATADOS INTERNACIONAIS 
DE DH (ANTERIORES EC 
45/2004) 

 
DEMAIS LEIS (LEI 
COMPLEMENTAR, LEI 
ORDINÁRIA, ETC. ) 

 



 
 
OBS: Essa tese dos dois status, a que prevaleceu, foi a do professor Gilmar Mendes, mas 
houve votos contrários, como o do Ministro Celso de Mello (ele votou com base na ideia do 
“bloco de constitucionalidade amplo” – direitos humanos como pertencentes à própria 
Constituição, que teria elementos não apenas expressos, como também implícitos, já que 
protegeria os direitos humanos e fundamentais).  
 
OBS: Outra visão: Teoria do Trapézio (Flávia Piovesan)  Em vez da clássica pirâmide de 
Kelsen, um TRAPÉZIO. Tratados de Direitos Humanos integrando o topo, JUNTO COM A 
CONSTITUIÇÃO (PIOVESAN, 2010, p. 20).  
 
 
 
De toda forma, com o RE 466.343/SP, o STF firmou posicionamento de que não é mais possível 
a prisão civil do depositário infiel na alienação fiduciária. Atualmente: Súmula Vinculante 25 do 
STF. 
 

Súmula Vinculante 25, STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade de depósito. 

 
Cabe lembrar que os tratados internacionais (tanto comuns quanto de direitos humanos) 
possuem sua forma própria de revogação, que é a Denúncia do Estado.  
 
4. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS. 
 
Uma vez que os tratados internacionais de direitos humanos, quando incorporados pelo Brasil, 
passam a fazer parte do ordenamento jurídico interno, é preciso verificar sua interação com 
outras normas, já que podem se diferenciar e trazer alguns problemas. Assim, o controle de 
convencionalidade “nada mais é que o processo de compatibilização vertical (sobretudo 
material) das normas domésticas com os comandos encontrados nas convenções 
internacionais de Direitos Humanos. (...)” (MAZZUOLI, 2011, p. 77).  Pode ser exercido:   
 
    INTERNACIONAL – exercido pelos Tribunais Internacionais 
 
Controle de convencionalidade 
   INTERNO – exercido no âmbito do Estado (no caso, Brasil) 
 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE INTERNACIONAL: 
*Vale lembrar que o sistema interamericano, do qual o Brasil faz parte, traz explicitamente, 
em jurisprudência já consolidada, a ideia do controle de convencionalidade.  
* Para saber mais sobre casos importantes envolvendo o controle de convencionalidade no 
sistema interamericano, vide: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf  

 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE INTERNO 
* Pode ser exercido, por parte do Poder Judiciário, via controle difuso ou controle 
concentrado. MAS CUIDADO: O controle de convencionalidade não é necessariamente um 
controle jurisdicional, já que deve ser exercido também pelos Poderes Executivo e Legislativo.   

 

E SE a Constituição Brasileira for mais favorável ao indivíduo? Ora, a Constituição também 
dispõe sobre diversos direitos fundamentais importantes, de forma exemplificativa.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf


 
 
R: Apesar de no controle de convencionalidade tomar-se como parâmetro o “tratado 
internacional”, em termos de direitos humanos se defende o princípio pro homine (ou pro 
persona)  parâmetro mais favorável ao titular de direito humano.  
 
A aceitação de obrigações internacionais no campo de Direitos Humanos ocasiona a 
impossibilidade de o Estado alegar domínio reservado nessa matéria. Ou seja: não cabe 
evocar a tese da soberania absoluta para justificar o não cumprimento dos Tratados 
Internacionais. Essa obrigação, do Estado com o Tratado Internacional ratificado, tem 
fundamento no princípio do pacta sunt servanda.   
 
5. SISTEMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 
 
Os direitos humanos possuem DUAS quadráticas de proteção internacional, quais sejam:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em âmbito global o destaque se dá para Organização das Nações Unidas (ONU). Já 
regionalmente, de âmbito hemisférico, três são os principais sistemas, voltados para realizar 
um multilateralismo entre vizinhos e, assim, conferir maior proteção aos direitos humanos. 
Foram surgindo na seguinte ordem cronológica: (1) sistema europeu; (2) sistema 
interamericano; (3) sistema africano. Cada sistema será melhor estudado em tópicos próprios 
nessa apostila.  
 
FONTES USADAS PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE MATERIAL DE ESTUDOS:  
 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Control de Convencionalidad. Cuadernillo 
de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nº 7. Elaborado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos con la colaboración de Claudio Nash y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, 2015. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf. Acesso em: 
19 out 2017.  
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis: o novo 
modelo de controle da produção normativa doméstica sob a ótica do 'diálogo das fontes'. 
Argumenta (FUNDINOPI), v. 15, p. 77-114, 2011. 
PIOVESAN, Flávia. Direito humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2010.  
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