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As gerações de direitos: os direitos civis e políticos 
 

DIREITOS CIVIS 
Ir e vir, direito de não ser morto nem 

torturado, liberdade religiosa, de 
expressão e pensamento 

DIREITOS POLÍTICOS 
Direito de escolher o governante 

(votar) e de participar da vida política  
(ser votado) 

Evolução histórica dos Direitos Humanos 

Direitos de 1ª geração: 



As gerações de direitos: os direitos econômicos, sociais e culturais 
 
Direitos de 2ª geração:  

Direitos econômicos, sociais e 
culturais garantidos por meio de 

prestações estatais 

     PRINCIPAIS DOCUMENTOS 
Constituição Soviética (1917) 
Constituição Mexicana (1917) 
Constituição de Weimar (1922) 

Evolução histórica dos Direitos Humanos 



Final dos anos 1970-início dos anos 1980: reconhecimento dos direitos de 3ª geração 
 
● Direitos de solidariedade: direito à paz, ao desenvolvimento social, ao meio-ambiente sadio, 

ao patrimônio comum da humanidade, à autodeterminação dos povos e à comunicação 
 

● Ainda não há uma doutrina consolidada a seu respeito 

Evolução histórica dos Direitos Humanos 



Sistema ONU: aparato jurídico 
 
 

CARTA INTERNACIONAL DE DIREITOS (generalista) 
 

+ 
 

PACTOS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS (sistema especial) 

Sistemas Internacionais de Proteção aos  
Direitos Humanos:  ONU 



● Sistemas regionalizados, com a finalidade de atender a peculiaridades 
geográficas e culturais 

 

● Não existe relação de hierarquia ou instância entre os sistemas; a opção pela 
demanda atende a critérios de litigância estratégica, mas gera litispendência 
internacional 

Sistemas Internacionais de proteção aos Direitos 
Humanos: os sistemas regionais 

1950 
Sistema  
Europeu 

1981 
Sistema  
Africano 

1948 
Sistema  

Interamericano 



 

O que significa aderir a um pacto internacional de Direitos Humanos? 

 

1. Comprometimento de adequação interna aos termos do pacto (Executivo + Legislativo + 
Judiciário) para fortalecimento do sistema doméstico de proteção aos direitos humanos.  

 

2. Submissão à jurisdição internacional em caso de não cumprimento do pacto. 

Sistemas Internacionais de proteção aos Direitos 
Humanos: funcionamento 



Como acessar um sistema internacional de proteção 
aos Direitos Humanos?  

● Cada sistema tem seus requisitos específicos  

 

Em geral, exige-se:  

● esgotamento dos meios internos; ou  

● demonstração de inércia do Estado.  

Sistemas Internacionais de proteção aos Direitos 
Humanos: funcionamento 



A institucionalização dos direitos e garantias fundamentais 
 

● Art. 5º: direitos individuais fundamentais (1ª geração) 
● Arts. 6º e 7º: direitos econômicos, sociais e culturais (2ª geração) 

 
● Inovações: ampliação do rol de direitos individuais fundamentais, primeira previsão expressa 

de igualdade entre homens e mulheres; primeira previsão de direitos sociais. 
 

Adoção dos princípios da indivisibilidade e da interdependência 

Proteção aos Direitos Humanos na Constituição de 1988 



Hierarquia dos tratados internacionais de direitos  
humanos - correntes 

 

Hierarquia constitucional:  

● todos os tratados incorporados na forma do art. 5º, 3º, CF têm hierarquia formal e 
materialmente constitucional (atualmente, apenas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência);  

● tratados incorporados na forma do art. 5º, 2º, CF têm hierarquia materialmente 
constitucional (doutrina predominante) 

 

 STF: posicionamento oscilante entre considerar os tratados supralegais, mas 
infraconstitucionais, ou constitucionais  

(neste último sentido, ver: RExt 466.343, julgado em 3/12/2008). 

Proteção aos Direitos Humanos na Constituição de 1988 
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