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TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS

g Estudo dos conceitos, classificações, aspectos e fundamentos históricos sobre os 
principais elementos que darão a compreensão inicial a respeito dos direitos humanos.

1) Conceito:

  g São os direitos mais básicos do indivíduo, essenciais para a garantia de uma vida 
com dignidade, que estão positivados em tratados internacionais de direitos humanos.

g De acordo com o Prof. André de Carvalho Ramos, existem quatro elementos 
básicos de caracterização de um direito como direito humano: universalidade; essencialidade; 
superioridade normativa e reciprocidade.

hh Universalidade: são direitos destinados a todos os indivíduos; aos que compõem 
o grupo dos seres humanos.

hh Essencialidade: são essenciais para garantir a vida humana digna.

hh Superioridade normativa: são dotados de superlegalidade, status diferenciado 
de normatividade; Os tratados internacionais de Direitos Humanos estão em um patamar 
diferenciado de legalidade, acima das leis ordinárias.

hh Reciprocidade: Os direitos humanos não são apenas uma concessão de direitos, 
mas uma imposição legal para o Estado e sociedade. Gera uma teia de direitos que obriga o 
Estado e a Sociedade.

2) Direitos Humanos x Direitos Fundamentais:

g São conceitos próximos, tendo em vista que os direitos fundamentais também 
são essenciais à garantia da vida humana digna e gozam de superioridade normativa. Contudo, 
existe uma diferença: o local onde estão positivados.

g A distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais passa pela compreensão 
dos conceitos de “Locus de normatividade” e “Locus de exigibilidade”:

- “Locus de normatividade”: o local de normatividade; onde o direito está positivado. 
Direitos Humanos: tratados internacionais de direitos humanos. Direitos Fundamentais: nas 
constituições de cada país.



3

hh Cada país vai ter um catálogo específico de direitos fundamentais, enquanto que 
os direitos humanos serão adotados por um agrupamento de nações (signatárias do tratado 
internacional).

- “Locus de exigibilidade” (critério falho): onde o direito poderá ser exigido. Por tal 
critério, se os direitos humanos foram estabelecidos no plano internacional, somente seriam 
exigíveis no âmbito internacional. Enquanto que o direito fundamental somente seria exigível 
no ordenamento jurídico interno.

hh Contudo, sendo o Brasil signatário, os direitos humanos decorrentes de um tratado 
internacional são exigíveis em nosso ordenamento jurídico interno. 

hh Assim, o “Locus de exigibilidade” não se constitui como um critério adequado para 
a diferenciação pretendida.

Obs. 1: A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é um tratado de direitos 
humanos, embora a nomenclatura faça menção a direitos fundamentais. Tal conclusão decorre 
do critério de “Locus de normatividade”, por ser um tratado internacional.

Obs. 2: Alguns autores não fazem distinção entre direitos humanos e direitos 
fundamentais. Mas prevalece na doutrina de direitos fundamentais a distinção supramencionada.

3) Características:

a) Inalienabilidade: Os direitos humanos não são passíveis de transações comerciais, 
seja a título gratuito ou oneroso. Contudo, existem exceções como o direito de imagem ou os 
direitos autorais, mas a regra é pela inalienabilidade.

b) Irrenunciabilidade: Os direitos humanos não podem ser renunciados. Tal 
característica evita que o indivíduo esteja suscetível a abrir mão de seus direitos, que são 
intrínsecos à condição humana, por pressões externas. 

c) Inviolabilidade: Os direitos humanos não podem ser ofendidos por lei 
infraconstitucional ou por ato do poder público, sob pena de responsabilização.

d) Imprescritibilidade: Os direitos humanos não se perdem pela não utilização em 
um longo período de tempo. 

e) Máxima efetividade: Ao Estado não basta positivar os direitos humanos e 
fundamentais, mas deve ter uma atuação pautada em sua efetivação.
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f) Historicidade: Os direitos humanos não são dados pelo Estado, como uma mera 
concessão ou presente. Eles decorrem de lutas históricas da coletividade, fato que ampara a 
irrenunciabilidade por um único indivíduo.  

g) Interdependência: Existem conexões entre os direitos humanos, que formam um 
sistema de direitos que se completam. Dessa maneira, a efetivação ou violação de um direito 
poderá causar impacto em outros direitos. Exemplificando, o direito à liberdade é amparado e 
defendido pela garantia do habeas corpus.

h) Complementaridade: É um desdobramento da interdependência, pois os direitos 
humanos dependem uns dos outros e se completam. Assim, é cabível afirmar que a efetivação 
do direito à vida guarda dependência e complementaridade com o direito à saúde e ao meio 
ambiente equilibrado.

i) Transnacionalidade: Estão assegurados onde quer que o indivíduo esteja. É um 
ponto de divergência entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, por serem os 
últimos restritos ao espaço de competência da Constituição Federal.

j) Indivisibilidade: É resultado da interação entre interdependência e da 
complementaridade. Assim, não se admitem interpretações que afastem ou dividam os direitos 
humanos.

l) Multifuncionalidade (Condição Polifacética): Os direitos humanos possuem várias 
funções.

m) Relatividade: Não existem direitos humanos absolutos. Assim, em caso de con-
flito de direitos humanos, cabe ao julgador analisar em cada especificidade qual direito deverá 
prevalecer. Contudo, existem doutrinas que defendem a prevalência de alguns direitos: direito 
à vedação da tortura e à vedação ao trabalho escravo. Em contraponto, a teoria da bomba reló-
gio defende a possibilidade da tortura como forma de proteção de direitos de uma coletividade, 
pautada na lógica utilitarista de Jeremy Bentham. No Brasil, a teoria da bomba relógio não é 
aceita por expressa contrariedade à dignidade da pessoa humana.

n) Universalidade: Todo indivíduo é titular de direitos, por ser a condição humana o 
único requisito para tal finalidade.

4) Afirmação histórica:

g Compreende a historicidade dos direitos humanos, descrevendo o processo de 
construção e afirmação do sentido que empregamos à temática, por meio de fundamentos 
remotos que retomam ao período da antiguidade.
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I – Antiguidade:

g Código de Hamurabi: é considerado um salto civilizatório, por ser a primeira 
codificação escrita, sendo um dos primeiros vestígios da fundação do direito; 

g Pensamento Judaico-Cristão e a Lei das XII Tábuas: Traz a noção de respeito ao 
próximo, que é basilar para a proteção de direitos.

g Justiça e Participação Política Grega: O nascimento de uma ideia de democracia. 
É importante pontuar que a democracia grega admitia apenas os cidadãos, excluindo mulheres, 
escravos e estrangeiros. 

g Legalidade Romana: A legalidade romana foi fundamental para o desenvolvimento 
dos direitos humanos.

II – Período Medieval:

g Declaração das Cortes de Leão 1188 e Magna Carta de 1215: Documentos que 
trazem a imposição dos súditos (vassalos) ao soberano (suserano) de uma declaração mínima 
de direitos. 

g Direito previstos na Magna Carta de 1215: Liberdades Eclesiásticas; Direito de 
Propriedade e vedação de confisco (maior motivação da Magna Carta); Devido Processo Legal; 
Acesso à Justiça; Liberdade de Locomoção; Tribunal do Júri.

g A Magna Carta não garantia direitos a todos os indivíduos, mas apenas aos senhores 
feudais (vassalos), inexistindo o caráter da universalidade que marca os direitos humanos.  

III – Idade Moderna:

g O Estado Nacional passou às mãos de um monarca absoluto, acabando a 
fragmentação política do período feudal. Ainda assim, na Inglaterra existiram documentos 
jurídicos que visavam limitar o poder da monarquia absolutista.

1ª FASE:

- Petition of Rights (1628); Habeas Corpus Act (1679) e Bill of Rights (1689).

g A Petition of Rights (1628) assegurou a soberania do Parlamento em matéria de 
tributos, ou seja, a competência para instituir novos tributos é do Parlamento e não do monarca. 
Além disso, proibiu os aprisionamentos arbitrários e assegurou o Devido Processo Legal.

g De acordo com Fabio Konder Comparato, o Habeas Corpus Act (1679) não só criou 
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a primeira garantia de direitos humanos e fundamentais, como também serviu de matriz de 
todas as outras garantias.

g Bill of Rights (1689) instituiu a Separação dos Poderes, logo após a Revolução 
Gloriosa, pondo fim ao Absolutismo na Inglaterra; garantiu o reconhecimento da ilegalidade de 
tributos cobrados sem previsão de aprovação pelo Parlamento; assegurou o direito de petição 
ao monarca e as eleições livres para formação do parlamento; e promoveu a imunidade de 
palavras no Parlamento.

ATENÇÃO! A banca tentará confundir direitos assegurados na Petition of Rights (1628) 
com a Bill of Rights (1689).

2ª FASE:

g Com as revoluções liberais do século XVIII, surgem os estados liberais (estados de 
direito) em detrimento do regime absolutista, sendo tal espaço histórico um terreno fértil para 
o fortalecimento dos direitos humanos.

- Declaração de Independência Americana (1776) (Declaração da Filadélfia); 
Constituição Americana (1887); e Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789).

g Os documentos jurídicos das revoluções liberais foram pautadas em dois catálogos 
básicos, que visam limitar o poder do Estado: Separação dos Poderes e Garantia de Direitos.   

De acordo com Fábio Comparato, existe um elemento básico que vai diferenciar a 
Revolução Americana da Revolução Francesa, sob o prisma da afirmação histórica dos direitos 
humanos: os documentos americanos foram declaradores de direitos para o povo americano. 
Por sua vez, a declaração francesa foi universal, para todos os seres humanos. Assim, Comparato 
defende que a Constituição Americana (1887) deu origem aos direitos fundamentais, enquanto 
que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) deu origem aos direitos 
humanos.

IV – Idade Contemporânea: internacionalização dos Direitos Humanos:

- Constitucionalismo Social: surge como uma forma de impedir o avanço das ideias 
socialistas, dando direitos sociais para classe trabalhadora como forma de preservar o estado 
de direito vigente.

g Walfare State: O Estado-providência, que vai garantir a efetivação de direito sociais 
(direitos trabalhistas, saúde, educação, previdência social).
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g Documentos jurídicos relevantes do período: Constituição Mexicana de 1917 e 
Constituição de Weimar de 1919.

- Internaciolanização: Em contraponto às violações de direitos humanos ocorridas 
na Segunda Guerra Mundial, surge a Organização das Nações Unidas (ONU) e institui-se a 
Declaração Universal de 1948, como forma de evitar a ocorrência de novas tragédias. Dessa 
forma, internacionalização decorre da produção crescente de tratados internacionais de 
proteção aos direitos humanos. 

5) Terminologia:

g Existem várias formas de fazer referência aos direitos humanos e fundamentais. 
Contudo, as terminologias listadas adiante estão historicamente ultrapassadas ou representam 
apenas uma parcela dos direitos humanos e fundamentais.

g A opção por direitos fundamentais / direitos humanos é tecnicamente mais 
adequada para tratar dos direitos essenciais à garantia da vida humana digna e que gozam de 
superioridade normativa.

a) Direitos Naturais: receberam tal denominação com base em uma linha filosófica 
que defende que o ser humano é titular de direitos, antes mesmo da existência do Estado. Assim, 
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 fundamentais, 
mas que não é tecnicamente exigível no âmbito jurídico. 

b) Direitos do Homem: também está ligada à origem dos direitos humanos, retoma 
ao período das revoluções liberais do século XVIII (Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, 1789). Porém, acaba por excluir a universalidade no sentido do humano, ao enfatizar 
apenas a figura masculina.

c) Direitos Individuais: trata apenas de uma parcela dos direitos humanos, aqueles 
destinados à proteção do indivíduo. Assim, ignora os direitos coletivos, sociais e difusos.

d) Liberdades Públicas: são garantias conferidas ao indivíduo de ação na vida social, 
que representam apenas um fragmento dos direitos humanos. Ex.: O direito de manifestação, o 
direito de reunião, direito de ir e vir.

e) Direitos Públicos Subjetivos: É uma definição incompleta. Afinal, os direitos 
públicos são exigíveis pelo particular em face do Estado, mas também são deveres que 
independem da ação do indivíduo (dimensão objetiva). Exemplo: o dever de construir escolas e 
hospitais deve ser exercido pelo Estado, independente de uma provocação do indivíduo.
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f) Direitos Humanos Fundamentais: A expressão gera uma confusão entre direitos 
humanos e fundamentais, sendo criticada por parte da doutrina.

g) Garantias: Existem garantias tanto nos direitos humanos como nos direitos 
fundamentais (ex.: Devido Processo Legal). A garantia existe não como um fim em si mesmo, mas 
para proteger outros direitos humanos e fundamentais. De acordo com o Prof. Jorge Miranda, 
as garantias são direitos em estado de defesa.

6) Geração de Direitos Humanos (Karel Vasak) ou Dimensões (Paulo Bonavides):

g A teoria das gerações tenta explicar a evolução histórica dos direitos humanos, 
relacionando cada geração com um momento histórico e um tipo de direito. 

1ª Geração: A primeira leva de consagração de direitos humanos, decorrente das 
revoluções liberais do século XVIII, formada pelos direitos de liberdade (individuais, civis e 
políticos). Ex.: Direito à vida, integridade física, participação política, votar e ser votado.

2ª Geração: Direitos ligados à igualdade, decorrentes da fase do constitucionalismo 
social do início do século XX. Promovem o desenvolvimento social das pessoas, a partir da 
concessão de direitos econômicos, sociais e culturais. Ex.: Direito à saúde, direito à educação, 
direito à cultura, direito ao trabalho, direito à seguridade social.

3ª Geração: Direitos de fraternidade ou solidariedade que surgem, no período pós 
Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de resguardar a proteção dos direitos difusos, 
pertencentes ao gênero humano onde quer que estejam. Ex.: o direito ao Meio Ambiente 
equilibrado, à autodeterminação dos povos e à paz.

Retomando o trabalho de Karel Vazak, Paulo Bonavides propôs a noção de dimensões 
dos direitos humanos, descrevendo a existência de uma 4ª e 5ª gerações (dimensões).

4ª Geração: Seriam direitos que protegem o ser humano da globalização política, 
evitando que os países economicamente mais fortes imponham sua cultura sobre os demais. 
Assim, nesse cenário de pressão externa é essencial garantir o direito à democracia, à informação 
e ao pluralismo.

5ª Geração: A paz ganho um status geracional próprio.

hh Em suma, a primeira geração compreende os direitos individuais, típicos do Esta-
do Liberal, que correspondem às prestações negativas. Assim, dependem somente de um não 
agir estatal para sua consolidação. Ex.: Liberdade política, religiosa e comercial. 
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hh Os direitos de segunda geração englobam os direitos de uma coletividade e 
decorrem do Estado Social, têm caráter prestacional. Consolidam-se com um agir estatal, a 
partir da construção de escolas, de hospitais ou da viabilização de atividades culturais. 

hh Os direitos da terceira e da quarta geração também são de caráter prestacional, 
por dependerem do agir estatal, e têm como destinatários toda a humanidade, sendo típicos do 
Estado Democrático e Social.

- Críticas à Teoria das Gerações dos Direitos Fundamentais:

> Cançado Trindade apresenta uma crítica à Teoria das Gerações dos Direitos 
Fundamentais fazendo os seguintes apontamentos:

a) Uma geração não substitui a outra (aspecto já observado por Paulo Bonavides, 
ao propor a terminologia “dimensões”), pois o surgimento de um novo agrupamento de direitos 
não faz com que os direitos anteriores estejam ultrapassados.

b) Ausência de uma verdade histórica, já que a criação da OIT (1919), resguardando 
direitos trabalhistas no plano internacional, é anterior a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948). Ou seja, os tratados internacionais que versam sobre direitos trabalhistas são 
anteriores aos tratados internacionais que resguardam direitos civis e políticos.

c) Falsa dicotomia entre o fazer e o não-fazer, tendo em vista que o direito de 
liberdade também exige um fazer do Estado. Como exemplo, cita-se os custos com o aparato 
policial para resguardar as liberdades individuais e a propriedade privada.

d) Violação da indivisibilidade dos direitos humanos e fundamentais, a falsa 
dicotomia entre os fazer e o não fazer justifica uma pretensão divisão de direitos fundamentais, 
fincando os direitos sociais dependentes da existência de recursos públicos para sua efetivação.

7) Teoria do status de Jellinek:

g Teoria que tentava explicar os direitos humanos a partir da relação jurídica do 
indivíduo com o Estado. O autor defende a existência de 4 tipos de relação jurídicas com o 
Estado: status negativo (status libertatis); status positivo (status civitatis); status passivo (status 
subiectionis); e status ativo (status da cidadania ativa). 

hh status negativo (status libertatis): A relação jurídica existente entre indivíduo e 
Estado é baseada na não interferência. Assim, os direitos humanos vão garantir ao cidadão que 
o Estado não intervirá em suas relações particulares.
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hh status positivo (status civitatis): 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.

hh status passivo (status subiectionis): Nessa hipótese, seja em função de um dever 
ou de uma proibição, o indivíduo assume uma relação de sujeição em relação ao Estado. Ex.: o 
dever de pagar impostos, prestação de serviço militar obrigatório, votar.

hh status ativo (status da cidadania ativa): O cidadão assume atuação participativa 
nos rumos da vida política estatal. 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 
negativo 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.

** Contudo, o status Activus Processualis pode ser observado como uma nova leitura 
do que já fora prescrito no status ativo (status da cidadania ativa).

8) Teorias Fundamentadoras dos Direitos Humanos:

g São as teorias que inspiram filosoficamente os Direitos Humanos.

a) Jusnaturalista:

Tem origem na Grécia Antiga, com os filósofos do período clássico. Defende a 
existência de um direito anterior ao próprio Estado e ao direito positivo.

Existem duas linhas do direito natural:

hh Teológica: defende que o direito natural do indivíduo foi conferido por Deus;

hh Racional: Hugo Grotius ressalta que se Deus não existir, o homem ainda é titular 
de direitos naturais, pela sua própria condição humana.

b) Juspositivista:

Os direitos são exigíveis por estarem consagrados em documentos jurídicos: 
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hh Nacional – os direitos humanos são exigíveis por estarem positivados em um deter-
minado ordenamento nacional.

hh Internacional - os direitos humanos são exigíveis por estarem positivados em trata-
dos internacionais.

c) Liberal Racional:

A condição humana impõe a existência de direitos oponíveis ao Estado, não por um 
fundamento divino ou transcendental.

d) Social:

Com fundamento socialista, defende os direitos humanos em uma perspectiva social. 

e) Axiológica:

Os direitos humanos são valores que são juridicamente protegidos. A teoria ganha 
força após a Segunda Guerra como reação ao positivismo, dando proteção aos valores como 
forma de garantir o pluralismo. 

9) Críticas aos Direitos Humanos:

g Constituem-se em críticas à dimensão teórica dos direitos humanos.

- Direitos Imperialistas – A noção de direitos da humanidade impõe para todas as 
sociedades uma construção teórica dos países capitalistas ocidentais. Assim, é possível que os 
direitos humanos sirvam de bandeira para imposição de um determinado padrão de vida para 
o mundo oriental. Inclusive, os direitos humanos podem ser utilizados como subterfúgio para 
apropriação das riquezas naturais de países orientais (Ex.: Invasão do Iraque).

- Encantos e desencantos com os direitos humanos – O tema foi tratado pelos 
autores Boaventura de Sousa Santos e David Sánchez Rúbio. Os encantos estariam nos ideais 
e na grande positivação dos direitos. Por sua vez, o principal desencanto está na ausência de 
efetividade.

10) Universalismo X Relativismo

g A construção teórica dos Direitos Humanos assegura que todo indivíduo é 
titular de direitos pelo simples fato de ser humano (universalismo). Essa tese encontra como 
questionamento a crítica do imperialismo, pela imposição de uma construção histórica da 
sociedade capitalista ocidental para países com outra matriz histórica, política e econômica. 
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g Assim, surge a seguinte questão: seria o universalismo dos direitos humanos uma 
estratégia da globalização imperialista para impor um padrão cultural aos países orientais?

g O relativismo dos direitos humanos dá voz a esse questionamento contrário ao 
imperialismo universalista. Contudo, por sua vez, o relativismo pode ser interpretado como uma 
proteção às arbitrariedades cometidas por Estados que não concordam com o universalismo 
dos direitos humanos (mutilação de genitálias femininas; imposição de regimes ditatoriais; 
extermínio de opositores políticos).

hh Multiculturalismo é uma proposta de superação do debate universalismo x 
relativismo, desenvolvida por Boaventura de Souza Santos, por meio de uma ferramenta de 
globalização contra-hegemônica. Ou seja, é uma forma de globalizar democraticamente (de 
forma não imperialista) os direitos humanos.

hh Propõe um diálogo intercultural de direito humanos, obtendo uma concepção 
mestiça de direitos humanos. Em vez de recorrer a falsos universalismos, é construído com 
todas as vozes por meio de diálogo.

hh A hermenêutica diatópica (advém de diálogo, conversação) é a hermenêutica 
adequada à concepção multicultural de direitos humanos (concepção mestiça de direitos 
humanos). Ela diz respeito ao esforço intelectual para obter uma compreensão da noção de 
dignidade humana, por meio da interpretação dialógica. 

11) Vedação ao retrocesso:

g É sinônimo de Efeito Cliquet e Evolução Reacionária.

hh Se a sociedade chegou a um determinado nível de proteção dos direitos humanos, 
não é possível retroceder. Ex.: A portaria que enfraquece o conceito de trabalho escravo (restrin-
giu apenas para os casos em que há privação de liberdade, com diminuição da proteção). 

hh A portaria em questão pode ser declarada inconvencional (controle de convencio-
nalidade) por restringir a proteção de direitos humanos.  

g Não confundir Vedação ao Retrocesso com Entricheiramento (Entrenchment) 
ou Amesquinhamento, conceito abordado por André de Carvalho Ramos, que corresponde à 
diminuição/restrição do direito sem redução de sua proteção normativa. Ex.: Com a diminuição 
da verba destinada à fiscalização do Trabalho em condição análoga a escravo, há uma redução 
na proteção do direito sem alteração direta no âmbito normativo.

g André de Carvalho Ramos reconhece a possibilidade de diminuição da proteção, 
desde que atenda a três critérios: a) Justificativa esteja na proteção de outros Direitos Humanos; 
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b) Que seja observado o critério de proporcionalidade; c) Que seja preservado o núcleo essencial 
do direito alvo de restrição.

12) Interpretação dos Direitos Humanos:

g Existem princípios específicos para a hermenêutica dos Direitos Humanos:

a) Máxima Efetividade: Devemos sempre interpretar os Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos de forma a dar maior efetividade prática.

b) “Pro Homine”: É o principal princípio na interpretação dos Direitos Humanos, que 
traz o ser humano como destinatário principal dos Tratados de proteção aos Direitos Humanos, 
valorizando a dignidade da pessoa humana.

 c) Interpretação Autônoma: Os termos dos Tratados de Direitos Humanos devem ser 
interpretados de forma autônoma à legislação pátria. Ou seja, deve-se buscar a interpretação 
que é dada no plano internacional ao tratado em questão.

g Ex.: Opinião Consultiva nº 6, de 8 de maio de 1986, da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, solicitada pelo Governo da República Oriental do Uruguai, com a finalidade 
de esclarecer a abrangência da expressão “LEI” no art. 30 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos. Na oportunidade definiu-se que LEI significa norma jurídica de caráter geral visando 
ao bem comum. 

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

d) Interpretação Evolutiva: Entende que os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos não são documentos estáticos, que devem ser interpretados de forma atualizadora.

g Na opinião Consultiva nº 16, de 1º de outubro de 1999, o magistrado Cançado 
Trindade defendeu que toda jurisprudência internacional em matéria de Direitos Humanos se 
desenvolveu ao longo das últimas décadas. 

e) Da Norma mais Favorável ao Indivíduo: É um desdobramento do princípio “Pro 
Homine”. Prevê que em caso de conflito de duas normas (sejam entre dois tratados internacio-
nais ou entre um tratado internacional e uma norma do ordenamento interno), deve-se preva-
lecer a que forma mais favorável ao indivíduo. Ex.: Prisão do Depositário Infiel.
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13) Conflito de direitos

A temática aborda a relação de tensão que existe entre alguns direitos humanos/
fundamentais. Em uma sociedade pluralista, os tratados internacionais e as constituições são 
documentos compromissórios, que reúnem direitos de diferentes valores sociais (que, por ve-
zes, aparentam ser antagônicos). Ex.: A CF/88 protege os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa (art. 1º, IV, CF).

Dessa forma, existem duas teorias que explicam a solução para os conflitos de direitos 
humanos.

g Teoria Interna: busca analisar a norma de direito humano em seu interior, 
observando dentro da norma os comportamentos permitidos, proibidos e as situações que não 
podem ser resguardadas pelo texto de norma. 

hh Ex. 1: Um indivíduo que faz um falso anúncio de incêndio no cinema não estaria 
amparado pela liberdade de expressão.

hh Ex. 2: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, [...] salvo em caso de flagrante delito 
ou desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Dentro da 
própria norma (interior) estão as exceções à aplicação do direito resguardado. 

g Teoria Externa: A solução do conflito não está somente no interior da norma, mas 
no choque entre os direitos em oposição, sendo relevantes os fatores limitativos do direito 
analisado. 

g Enquanto que a Teoria Interna analisa apenas a aplicação da norma em seu interior, 
a Teoria Externa considera questões exteriores à norma como a situação fática, os valores e os 
outros direitos em conflito.

hh Ex. 1: O conflito entre o direito à intimidade e à informação jornalística. A pacifica-
ção dos direitos em conflito passa pela aplicação do princípio da proporcionalidade.

g Proporcionalidade: De forma majoritária, a proporcionalidade é reconhecida 
como um princípio constitucional implícito. Para Humberto Ávila, a proporcionalidade é um 
postulado, por ser um método apto à solução de conflitos entre os princípios.

A proporcionalidade está dividida em 3 subprincípios: 

a) Adequação: É analisar todos os meios que estão disponíveis para alcançar o fim 
pretendido.
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b) Necessidade: É analisar a partir de todos os meios que estão disponíveis, qual o 
menos danoso aos direitos humanos e fundamentais.

c) Proporcionalidade em sentido estrito: Consiste em uma análise de custo-benefí-
cio, procedida após a definição do meio menos danoso.

#ATENÇÃO: Matthias Klatt, em corrente minoritária, defende a existência de 5 
subprincípios da proporcionalidade (além da adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito: d) o meio escolhido deve ser lícito; e) a finalidade pretendida deve ser lícita.

g Visa coibir a utilização da tortura como instrumento de investigação policial.

g A proporcionalidade compreende a vedação do excesso (Übermassverbot) e a 
vedação da proteção deficiente (Untermassverbot). 

14) Restrição de direitos

g A atuação legislativa do Estado pode importar na restrição de direitos humanos ou 
fundamentais, desde que seja resguardado o núcleo do direito atingido. Nesse sentido, existem 
duas teorias que definem o que é o núcleo dos diretos humanos e fundamentas:

a) Absoluta: Pela análise da norma, de forma abstrata, é possível identificar o núcleo 
do direito. 

b) Relativa: Apenas na aplicação ao caso concreto é possível identificar o núcleo do 
direito.

g Limites dos limites: Admite a limitação dos direitos humanos e fundamentais, 
desde que se observe o limite do núcleo de tais direitos.

g Dupla Garantia: Abordada pelo Professor André de Carvalho Ramos, estabelece 
que a restrição dos direitos humanos deve observar duas garantias: uso da proporcionalidade 
e preservação do núcleo do direito. 

15) Dignidade da Pessoa Humana

g Fundamento Filosófico – Kant – Imperativo Categórico – O ser humano deve ser 
sempre um fim e nunca um meio.

g Multifuncionalidade – a dignidade da pessoa humana pode exercer várias funções 
no ordenamento jurídico.
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g Norma-princípio – é um plexo de valores jurídicos, consubstanciando a fonte ética 
dos direitos humanos.

 
g É um princípio da República Federativa do Brasil.


