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RESUMO

O princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do

Brasil obriga o Estado brasileiro a assumir como tarefa prioritária de sua

política externa a promoção de sua maior vinculação ao esquema protetivo

formado pelos tratados internacionais de direitos humanos, que estabelece

como imperativo maior do universo jurídico a proteção da dignidade humana.

Tais tratados impõem não só o envolvimento do Brasil em iniciativas voltadas a

melhorar a situação dos direitos humanos no mundo, como também a

obrigação de tomar as medidas cabíveis para que esses direitos encontrem a

devida realização no plano interno. Com isso, fica em evidência o marco legal

relativo à aplicação dos tratados de direitos humanos no ordenamento pátrio.

Dentro da Constituição de 1988, surgem normas voltadas a tratar da hierarquia

desses instrumentos na ordem interna, notadamente os parágrafos 2º e 3º de

seu artigo 5º, que dão margem a que os direitos constantes dos tratados de

direitos humanos adquiram status constitucional. Entretanto, o tema é objeto de

ampla polêmica, e a prática jurídica revela que ainda há entendimentos de que

os tratados dessa matéria se revestem de hierarquia infraconstitucional, em

franca violação do valor da prevalência dos direitos humanos. A garantia do

primado desses direitos passa, primeiramente, por assegurar que todas as

normas que resguardam a dignidade inerente à pessoa humana no Brasil

garantam lugar de primazia na ordem jurídica, mais especificamente no

sistema constitucional, regramento superior do Direito pátrio. No entanto, a

prevalência desses direitos só será assegurada se também for inserido na

ordem constitucional o princípio da primazia da norma mais favorável, critério

consagrado dentro do Direito Internacional dos Direitos Humanos para a

solução dos conflitos que envolvam normas que resguardam esses direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Princípios. Prevalência dos Direitos Humanos. Relações

Internacionais. Tratados. Constituição. Primazia da norma mais favorável.
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ABSTRACT

The principle of the prevalence of human rights, which is one of the governing

principles of the international relations of Brazil, obliges Brazilian State to set as

a priority of national foreign policy the promotion of a deeper involvement of

Brazil with the protective scheme shaped by international treaties on human

rights, which defines as paramount obligation of Law to protect human dignity.

The aforementioned human rights treaties impose not only the involvement of

Brazil in initiatives aimed at improving the situation of those rights all over the

world, but also the legal obligation of taking all the measures deemed as

necessary for the human rights to become a reality in national level. Taking this

into account, the legal frame related to the situation of human rights treaties

when incorporated into internal Brazilian Law becomes highlighted. The 1988

Constitution of the Federative Republic of Brazil includes rules regarding the

hierarchy of those treaties in Brazilian juridical order, especially paragraphs 2

and 3 of article 5, which open the path for the rights consecrated by human

rights conventions to reach constitutional status. However, the issue is still

controversial, and juridical practice demonstrates that notions concerning the

non-constitutional character of human rights treaties continue to endure, clearly

violating the constitutional value of the prevalence of those rights. The

assurance of the primacy of human rights demands, primarily, placing those

rights in the highest level of Brazilian juridical system, namely the constitutional

level. In any case, the prevalence of human rights in Brazilian international

relations is not to be assured unless the constitutional system embraces the

principle of the prevalence of rule that is most favorable, standard conceived by

the International Law of Human Rights in order to solve conflicts involving rules

protecting human dignity.

KEYWORDS: Principles. Prevalence of human rights. International relations.

Treaties. Constitution. Prevalence of the most favorable rule.
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A promulgação da Constituição Federal de 1988 é o principal

marco jurídico do fim do período autoritário vivido pelo Brasil entre 1964 e

19851. Nesse sentido, a nova Carta Magna cuidou da estruturação de um

quadro de institucionalidade democrática, constituindo o Brasil como Estado

Democrático de Direito e consagrando o retorno à democracia e ao primado da

ordem jurídica, em oposição à centralização do poder e ao arbítrio, abraçando

valores como a legitimação popular das decisões acerca dos assuntos de

interesse público e a limitação do poder estatal por um marco legal pré-

estabelecido e de conhecimento geral, bem como proclamando um rol de

direitos e garantias que visam a promover a dignidade humana em território

nacional, firmando explicitamente a “domesticação do domínio político pelo

direito”2.

Entretanto, a nova Constituição ampliou o escopo de temas

tradicionalmente tratados pelo constitucionalismo brasileiro, tratando também

de sintonizar o Brasil com algumas das mais importantes exigências da

comunidade internacional, traçadas a partir da II Guerra Mundial e traduzidas,

dentre outros aspectos, na exigência prioritária do respeito e da preservação de

valores mínimos, voltados para a promoção da dignidade humana em caráter

universal e que ganharam a designação de “direitos humanos”3. Nesse sentido,

o Poder Constituinte incluiu no texto da Carta Magna o artigo 4º, II, que

consagrou a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios

orientadores das relações internacionais do Brasil.

1 Nesse sentido, Flávia Piovesan afirma que “A Carta de 1988 é o marco jurídico da transição
democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país”. Ver: PIOVESAN, Flávia.
Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos
fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 406. Carol Proner também afirma que a Constituição de 1988 representa
”um marco jurídico na transição democrática de institucionalização dos direitos humanos no
Brasil”. Ver: PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema
interamericano de proteção, p. 157.
2 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 89.
3 Preliminarmente, empregamos o conceito de direitos humanos de João Batista Herkenhoff,
que os define, ainda que de modo impreciso à luz da doutrina de Direito Constitucional e com o
emprego inadequado do termo “homem”, em vez de “indivíduo”, como “aqueles direitos
fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana,
pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da
sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de
garantir”. HERKENHOFF, João Batista. Curso de direitos humanos. Vol. I – Gênese dos
Direitos Humanos, p. 30.
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Tais exigências vinham estruturando-se especialmente a partir da

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ao

redor de um sistema, composto por tratados internacionais voltados à proteção

dos direitos inerentes à dignidade humana. Esse conjunto de instrumentos

internacionais veio a formar um novo ramo do Direito Internacional, conhecido

como “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, conjunto de normas que

visam a proteger a dignidade da pessoa humana em caráter universal,

consagrando direitos e criando mecanismos para a sua proteção e que tem

como alicerce fundamental a idéia de dignidade humana4. Cabe ressaltar que

tais direitos vinham e foram posteriormente sendo incorporados também ao

patrimônio jurídico interno dos Estados nacionais, contribuindo para a formação

do conteúdo dos chamados “direitos fundamentais”5, o que assinala, a

propósito, sua inteira compatibilidade, e mesmo essencialidade, para a

caracterização do Estado Democrático de Direito6.

É mister ressaltar, porém, que o Direito Internacional dos Direitos

Humanos não poderia prescindir de uma estrutura dedicada ao monitoramento

do cumprimento das obrigações consagradas no bojo dos tratados

internacionais e assumidas pelos Estados que os celebraram e a exigir seu

cumprimento por meio de medidas concretas de responsabilização

internacional. Tais mecanismos, conjuntamente com os tratados de direitos

humanos, formam um verdadeiro “sistema de Proteção Internacional dos

Direitos Humanos”, estrutura dedicada a promover e a efetivar esses direitos

4 Nesse sentido, o professor do Departamento de Ciência Política e Diretor do Centro de
Estudos e Formação sobre Direitos da Pessoa e dos Povos da Universidade de Pádua (Itália),
Antonio Papisca, afirma, sobre o Direito Internacional dos Direitos Humanos, que este é um
“direito inovador, que põe como própria fundamentação a dignidade da pessoa e não mais a
soberania do Estado, e redefine a velha forma, que ainda persiste, da estadualidade nacional
em termos de necessária instrumentalidade e funcionalidade com relação às necessidades
vitais das pessoas e das comunidades humanas”. Ver: PAPISCA, Antonio. Líneas para uma
nova ordem política mundial. In Aggiornamenti sociali, Milão, junho de 2000. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/ataques/umanovaordem.html>. Acesso em: 20/05/06.
5 Para Flávia Piovesan, o catálogo de direitos e garantias fundamentais estabelecidos na
Constituição Federal faz com que esta seja “o documento mais abrangente e pormenorizado
sobre os direitos humanos jamais adotado no Brasil”. Ver: PIOVESAN, Flávia. Tratados
internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos
em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 406.
6 Nesse sentido, úteis as palavras de Canotilho, que entende que “Independentemente das
densificações e concretizações que o princípio do Estado de Direito encontra implícita ou
explicitamente no texto constitucional, é possível sintetizar s pressupostos materiais
subjacentes a este princípio da seguinte forma: 1) juridicidade; 2) constitucionalidade; 3)
direitos fundamentais”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Op.cit., p. 243.
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em caráter universal, tratando de pautar pelo Direito aquilo que configura, para

Cançado Trindade, “uma das grandes preocupações de nossos tempos:

assegurar a proteção do ser humano, nos planos nacional e internacional, em

toda e qualquer circunstância”7. Forma-se também aquilo que Flávia Piovesan

chama de “Estado de Direito Internacional”, com os seguintes delineamentos:

A internacionalização dos direitos, o consenso na fixação de
parâmetros protetivos mínimos para a defesa da dignidade e o
recente intento da comunidade internacional pela criação de uma
justiça internacional – como a do Tribunal Penal Internacional (...).8

Pode-se, portanto, conceituar o sistema de Proteção Internacional

dos Direitos Humanos como uma estrutura que compreende direitos

consagrados em tratados, cujas prescrições são obrigatórias para os Estados

signatários desses compromissos tanto em sua convivência com outros

Estados como no tocante às relações jurídicas que ocorrem dentro de seus

territórios9, e mecanismos internacionais de monitoramento e supervisão da

observância desses direitos, os quais incluem, em diversos casos,

possibilidades, outrora praticamente inexistentes, no cenário internacional,

como a de que se apliquem sanções a Estados e a indivíduos que violem

normas constantes de convenções internacionais, bem como a de que pessoas

naturais possam apresentar reclamações pela inobservância de seus direitos

em foros internacionais, inclusive contra os próprios Estados de que são

nacionais ou onde vivem, independentemente do consentimento destes.

Com o Direito Internacional dos Direitos Humanos surge, portanto,

um mínimo a ser preservado pelos Estados no tocante à proteção e promoção

da dignidade humana e relativiza-se a soberania estatal, fazendo com que um

7 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1., p. 21.
8 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. XXI-XXII.
9 Com efeito, a adoção de compromissos internacionais no campo dos direitos humanos
implica em que os Estados devem adotar medidas para que tais direitos possam ser aplicados
também no âmbito interno. Tal exigência consta da própria Declaração Universal dos Direitos
Humanos, nos seguintes termos: “A Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a presente
´Declaração Universal dos Direitos do Homem´ como o ideal comum a ser atingido por todos os
povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos
próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”.
(Grifos nossos)
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Estado não mais possa invocar o princípio da não-intervenção como escudo

diante de críticas acerca de eventuais violações dos direitos da pessoa

humana, circunstância que perpassa algumas das piores tragédias da história

da humanidade e de tantos países.

Decerto que as peculiaridades do Direito Internacional ainda

implicam em choques com certas concepções acerca da soberania nacional,

vinculadas basicamente ao princípio da não-intervenção, o que às vezes

termina por dificultar ou impedir iniciativas concretas de aplicação dos direitos

humanos por órgãos internacionais no âmbito interno dos Estados10.

Entretanto, e não obstante os desafios que se apresentam num mundo ainda

marcado por conflitos internacionais e internos, a realidade internacional

mostra um fortalecimento desses mecanismos, bem como demonstra que os

direitos humanos se consolidaram como tema da agenda internacional, se

fortalecendo como parâmetros a partir dos quais a comunidade internacional

avalia a conduta dos Estados, com reflexos políticos e mesmo econômicos,

incluindo a possibilidade concreta de que Estados que não se conformem com

esses direitos cheguem a sofrer sanções de várias espécies, inclusive militares

e comerciais. No dizer de Flávia Piovesan, “Rompe-se com a concepção

tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o processo de sua

flexibilização e relativização, em prol da proteção dos direitos humanos”11.

Cabe ressaltar que todo esse movimento ocorre no momento em

que tem lugar vigoroso incremento das relações internacionais, na esteira de

fenômenos como o progresso tecnológico ocorrido em campos como a

Tecnologia da Informação e das Comunicações (TIC) e os transportes, a

chamada globalização e aquilo que Dalmo Dallari denomina “homogeneização

relativa dos Estados”12. De fato, o recente desenvolvimento técnico e científico,

a difusão de sistemas políticos e econômicos semelhantes ao redor do mundo

10 Nesse sentido, Enrique Ricardo Lewandowski lembra que “A soberania do Estado constitui,
precisamente, a principal dificuldade enfrentada pelos diferentes sistemas internacionais de
direitos humanos, que precisam contar com a anuência dos Estados para levarem a cabo sua
tarefa nesse campo”. Ver: LEWANDOVSKI, Enrique Ricardo. Proteção dos direitos humanos
na ordem interna e internacional, p. 141. Apud DALLARI, Pedro. Constituição e relações
exteriores., p. 161-162.
11 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 40.
12 DALLARI, Dalmo de Abreu. O futuro do Estado, p. 184.
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e a preocupação com temas que, por suas peculiaridades, requerem a

cooperação internacional, têm contribuído para que os Estados terminem por

adotar agendas internas e internacionais semelhantes, embora não

necessariamente homogêneas, o que também facilita o incremento das

relações internacionais. Nesse sentido, afirma o autor o que se segue:

O desenvolvimento técnico e científico dos últimos anos revelou a
existência de leis e princípios, relacionados com a vida social, que
podem ser aplicados com êxito ou que se fazem presentes em
qualquer sistema social. O aperfeiçoamento dos instrumentos de
análise e dos meios de comunicação já está assegurando a
verificação rápida e precisa das diretrizes que, em cada parte do
mundo, levam a resultados favoráveis. E, como não poderia deixar
de ocorrer, os próprios governantes procuram adotar as soluções
mais eficazes, independentemente da coerência com os postulados
políticos a que se proclamam filiados.

Em conseqüência, deverá ser cada vez maior o número de pontos
coincidentes na organização e funcionamento dos Estados, pois
todos convergirão para um conjunto de regras fundamentais que a
experiência tiver revelado como as mais convenientes e como
aplicáveis em qualquer sociedade. A par disso, as facilidades de
intercâmbio de conhecimentos, bens e serviços deverá intensificar o
estreitamento de relações entre setores públicos e privados de
diferentes Estados, além de favorecer a criação e o funcionamento
de organismos internacionais.13

Com tamanhas facilidades para os fluxos internacionais, o mundo

atual é também marcado pela maior participação direta de pessoas naturais e

entes que não o Estado nas relações internacionais. Emergem também

problemas complexos, que dizem respeito a mais de um Estado, fato comum

em época marcada pela crescente interdependência entre os Estados, gerando

a necessidade da articulação de mecanismos de cooperação internacional,

voltados ao tratamento dessas questões, dentre as quais, cabe ressaltar, se

incluem os direitos humanos.

O princípio constitucional de prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil, bem como os demais princípios que orientam

a ação externa do País, implica em que não pode o Brasil agir na seara exterior

em desconformidade com a lei. Nesse sentido, deve a política externa

brasileira, portanto, preocupar-se em não se afastar de uma pauta definida pela

própria Carta Magna, mantendo-se como instrumento dos interesses nacionais,

mas sempre em consonância com o espírito do Estado Democrático de Direito,

13 Id. p. 184-185.
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e nunca entregue ao arbítrio ou à célebre razão-de-estado14.

O princípio constitucional de prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil, constante do artigo 4º, II, da Carta Magna,

refere-se, por um lado, ao engajamento do Brasil no sistema de Proteção

Internacional dos Direitos Humanos. A partir dessa diretriz, deve o Brasil

empenhar-se internacionalmente, em caráter prioritário, pelo fortalecimento

desse esquema protetor, tratando, por exemplo, de se envolver em

negociações internacionais de tratados de direitos humanos e de aderir aos

termos desses compromissos, de se submeter aos órgãos internacionais de

proteção desses direitos e de exigir o cumprimento dos direitos humanos

consagrados internacionalmente. É de se ressaltar que tudo isso tem sido feito

pelo Brasil, o que é demonstrado pelas ratificações, a partir de 1989, da

maioria dos tratados de direitos humanos existentes, pela aceitação da

competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos,

ocorrida em 1998, pela participação do Brasil no Tribunal Penal Internacional e

pelas ações dos órgãos responsáveis pela promoção da política externa

brasileira no sentido de exigir o respeito a esses direitos em caráter universal15.

Por outro lado, é conseqüência lógica e jurídica desse princípio a

necessidade de que o Brasil também assuma compromissos de promoção dos

direitos humanos no âmbito interno. Com efeito, como membro da comunidade

internacional que é o Brasil, violações dos direitos humanos ocorridas no

território brasileiro caracterizam a ocorrência de problemas para a promoção

14 Nesse sentido, afirma Celso Lafer: “Tradicionalmente, a Diplomacia, na Idade Moderna, era
uma atividade sigilosa. Emanava do poder pessoal de soberanos absolutistas que não
prestavam contas aos seus súditos de sua ação e da de seus agentes. Neste contexto, o
segredo era instrumento normal do exercício ex parte principis do poder, pois os governantes
adotavam como perspectiva, tida como legítima, a preocupação com a manutenção de seu
poder e a necessidade de se defenderem de inimigos internos e externos. Daí a teoria da
razão-de-estado que dava ao soberano o privilégio de se colocar acima do direito comum no
interesse do bem comum, com fundamento no jus dominationis”. LAFER, Celso. Diplomacia e
transparência: o arquivo do Itamaraty. Revista do Arquivo Nacional. Brasília. Imprensa
Nacional, v. 4, n. 2, jul/dez 1989; v. 5, n. 1, jan/jun 1990, p. 36 ss. Apud DALLARI, Pedro.
Constituição e relações exteriores,. p. 14-15.
15 Em seu discurso de posse, em 1/1/2003, o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim,
afirmou textualmente: “Incentivaremos a promoção universal dos direitos humanos e o combate
a todas as formas de discriminação”. Ver: BRASIL. Ministério das Relações Exteriores.
Discurso proferido pelo Embaixador Celso Amorim por ocasião da Transmissão do Cargo de
Ministro de Estado das Relações Exteriores. Brasília, 2006. Disponível em: <
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCUR
SO=2032>. Acesso em: 22/05/2006.
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dos direitos humanos no mundo e implicam, portanto, em que não se observa o

respeito universal a esses direitos. Adicionalmente, é cediço que problemas

com direitos humanos em qualquer Estado podem causar reflexos além-

fronteiras, como é reconhecido pela própria Declaração Universal dos Direitos

Humanos, cujas consideranda incluem “que o reconhecimento da dignidade

inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”.

Por fim, com o intuito de facilitar o cumprimento de seus

postulados, superando os obstáculos que concepções de soberania avessas à

intervenção externa ainda impõem, e reconhecendo a evidência óbvia de que a

maior parte da população mundial se encontra sob a jurisdição de algum

Estado, os próprios tratados internacionais de direitos humanos incluem a

obrigação de que sejam tomadas as medidas necessárias no âmbito interno

para assegurar sua observância16. Dessa forma, se o princípio da prevalência

dos direitos humanos nas relações internacionais implica na necessidade de

cumprir e fazer cumprir as prescrições dos tratados de direitos humanos, está o

Brasil obrigado também a garantir o cumprimento das normas desses

compromissos no âmbito interno, o que necessariamente chama a atenção

para o modelo brasileiro de incorporação dos tratados ao ordenamento interno.

Dentro do Direito Internacional como um todo, os Estados ainda

são livres para assumir os compromissos internacionais que sejam de seu

interesse e para definir a forma de sua aplicação no âmbito interno17. Tal

circunstância é fruto de que, não obstante as recentes discussões acerca da

existência de um jus cogens, o Direito Internacional continua fundamentado –

16 É essa a inteligência, por exemplo, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, que
estabelece, em seu artigo 2º, o seguinte: 1. Os Estados Partes do presente Pacto
comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território
e que estejam sujeito a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou outra natureza,
origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição. 2. Na
ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos
reconhecidos no presente Pacto, os Estados do presente Pacto comprometem-se a tomar as
providências necessárias com vistas a adotá-las, levando em consideração seus respectivos
procedimentos constitucionais e as disposições do presente Pacto.
17 Com efeito, Canotilho afirma que o constitucionalismo dos Estados ainda se assenta em
premissas como a “aplicação do direito internacional nos termos definidos pela Constituição
interna, recusando-se, em muitos Estados, a aplicação das normas de direito internacional na
ordem interna sem a sua “conversão” ou adaptação pelas leis do Estado”. CANOTILHO, J.J.
Gomes. Op. cit., p. 1319.
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em geral - no livre consentimento, motivo pelo qual os Estados não são

juridicamente obrigados a celebrar a um tratado. Entretanto, uma vez celebrado

o tratado, e com base no antigo princípio pacta sunt servanda, devem os

Estados que sejam partes em compromisso internacional cumpri-lo de boa fé,

ensejando seu descumprimento a responsabilidade internacional do Estado, ou

seja, a possibilidade de que o ente estatal venha a sofrer sanções

internacionais. Vale destacar que, no Direito Internacional, um Estado não pode

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento

de um tratado18.

A partir da premissa analisada no parágrafo anterior, é mister

recordar que o tratado, em Estados como o Brasil, não é apenas um

instrumento que vincula o país ao cumprimento de certas obrigações no âmbito

internacional. De fato, na esteira de um complexo processo de preparação, é

também o tratado incorporado ao ordenamento jurídico interno, trazendo a

lume a questão da relação dessa norma de origem internacional com outras

que já existam internamente. Com efeito, como parte de um ordenamento

jurídico que passa a ser, é a norma internacional incorporada em algum nível

da hierarquia normativa, ficando ainda sujeita à necessidade de unidade e

coerência da ordem jurídica e ao fenômeno das antinomias, a serem

equacionadas a partir do emprego de critérios determinados pelo legislador e

pelo intérprete, como o hierárquico, o cronológico e o da especialidade.

A questão do conflito de normas torna-se ainda mais complexa

quando estão envolvidas normas de origem internacional, já que, no âmbito

meramente interno, tudo o que acontece é a mera derrogação de uma norma,

sem que a não-aplicação desta enseje qualquer sanção. No entanto, ainda que

a não-aplicação de um preceito legal não gere conseqüências internas, abre a

possibilidade de responsabilização internacional, já que ocorre o

descumprimento de um tratado, quadro que se torna ainda mais grave quando

há o inadimplemento de compromissos estatuídos em tratados de direitos

humanos, que se referem não só aos pressupostos essenciais da dignidade

18 Essa é a inteligência do artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de
1969, que dispõe que “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para
justificar o inadimplemento de um tratado”.
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humana, como também a elementos basilares do Estado de Direito.

A questão do problema do conflito entre o Direito Internacional e o

Direito Interno é controversa e tem ocupado doutrinadores, legisladores e

operadores do Direito no mundo e no Brasil. Para solucionar esse conflito,

destacam-se no universo jurídico as teorias do dualismo e do monismo.

Entretanto, o sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos vem

advogando outra solução, que parte da premissa de que as normas de direitos

humanos visam a oferecer a maior proteção possível ao indivíduo: o princípio

da primazia da norma mais favorável19, que assegura a prevalência da norma

que melhor projeta os direitos humanos.

Dentro da ordem constitucional estabelecida no Brasil após 1988,

vêm a ordem jurídica pátria caminhando no sentido de estabelecer um marco

legal claro no tocante à incorporação dos tratados de direitos humanos ao

ordenamento jurídico brasileiro, que seja compatível com a dignidade inerente

às normas advindas desses instrumentos internacionais e com a prevalência

que lhes foi atribuída pelo próprio poder constituinte. Ainda permanecem,

porém, polêmicas sobre o status dos tratados internacionais na ordem pátria.

A principal referência quanto ao tema ainda é o entendimento

adotado majoritariamente desde 1977 pelo Supremo Tribunal Federal (STF)20

no sentido de que de todos os tratados em vigor no Brasil, inclusive os que

incluem normas de direitos humanos, teriam hierarquia infraconstitucional. Tal

entendimento encontra ainda respaldo na Constituição de 1988, que

estabelece a competência do Pretório Excelso para julgar a

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que implicaria na

infraconstitucionalidade dos atos internacionais e em sua equiparação com a lei

19 Tal princípio encontra-se consagrado, por exemplo, no artigo XXX da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que estabelece que “Nenhuma disposição da presente Declaração pode
ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de
exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos
direitos e liberdades aqui estabelecidos”.
20 No julgamento do Recurso Extraordinário 80.004, concluído em 1977, o Supremo Tribunal
Federal passou a adotar, em caráter majoritário, o entendimento de que o Direito Internacional
não se sobrepõe às leis brasileiras que lhe sejam posteriores, firmando a tese de que, diante
de conflito entre tratado e lei posterior, esta deve prevalecer, por ser a mais recente
manifestação do legislador, e consagrando a infraconstitucionalidade do tratado. STF, RE
80.004-SE, Rel. Ministro Xavier de Albuquerque, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/1977, DJ
29-12-1977, p. 9433.
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ordinária21. Para parte da doutrina, o posicionamento brasileiro quanto aos

tratados justifica-se ainda pelo fato de que a aprovação destes diplomas legais

pelo Congresso Nacional não requer o mesmo critério de aprovação das

normas constitucionais, que é mais complexo.

Em todo caso, com a redemocratização no Brasil, e na esteira da

adoção do princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais, tornou-se imperioso decidir acerca do status dos tratados de

direitos humanos, a exemplo do que fizeram outros Estados. Com esse intuito,

a Constituição Federal veio a incluir, em seu artigo 5º, referente aos direitos e

garantias fundamentais, o § 2º, que estabelece que “Os direitos e garantias

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República

Federativa do Brasil seja parte”.

O dispositivo em apreço foi saudado por parte da doutrina como

verdadeira cláusula de abertura da Constituição aos direitos humanos que, sob

este pretexto, teriam sido incorporados ao núcleo material da Constituição. Em

decorrência disso, as normas de direitos humanos presentes em tratados

adotados pelo Brasil, teriam adquirido caráter constitucional22. Entretanto, esse

entendimento não foi acolhido pelo STF, com o respaldo de parte da doutrina,

que defende que tal circunstância não implica na mudança do status

infraconstitucional dos tratados23.

Um novo momento da definição acerca do status dos tratados de

direitos humanos no Brasil ocorreu a partir da Emenda Constitucional 45, de

30/12/2004, que inseriu o § 3º no artigo 5º, que dispõe que “Os tratados e

21 Estabelece o artigo 102, III, b, da Carta Magna, o seguinte: “Compete ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”.
22 É o entendimento de diversos autores, como registra Pedro Dallari: “Tal preceito gerou em
parte da doutrina a convicção de que os direitos e garantias previstas em tratados sobre
direitos humanos teriam equivalência àqueles constitucionalmente assegurados, em
contraposição ao entendimento consagrado até então no direito brasileiro de que as normas
oriundas de tratados equiparar-se-iam às das leis internas”. Ver: DALLARI, Pedro. Tratados
internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA,
Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 87.
23 Neste sentido, a ADIn 1.480, julgada em 1997, que teve como relator o Ministro Celso de
Mello, cujo teor examinaremos posteriormente.
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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”.

Por um lado, é certo que este novo dispositivo abriu a possibilidade

de que as normas internacionais de direitos humanos passem a fazer parte da

Constituição no sentido formal, contribuindo também para a consolidação do

conceito de bloco de constitucionalidade no Brasil. Entretanto, a nova norma

não ficou imune a polêmicas, que giram, por exemplo, ao redor de questões

como o status dos tratados de direitos humanos que tenham sido incorporados

ao ordenamento pátrio antes da Emenda Constitucional 45. A doutrina acena

também com dúvidas acerca do funcionamento do dispositivo na prática. Por

fim, continua confuso o status dos tratados, como é possível inferir a partir do

posicionamento adotado por doutrinadores como Flávia Piovesan24, que

defende que os tratados de direitos humanos mencionados pelo § 2º do artigo

5º são materialmente constitucionais, ao passo que aqueles cujo processo de

incorporação foi regido pelo § 3º no artigo 5º são material e formalmente

constitucionais, entendimento que ainda qualifica diferentemente as normas de

direitos humanos, as quais, por dizerem respeito a aspectos inafastáveis da

dignidade humana, se revestem todas do mesmo grau de importância, não

podendo ser tratadas distintamente pelo legislador.

A controvérsia no âmbito do tema é ampla, e o marco legal

brasileiro no tocante ao tema continua a abrir espaço para que prevaleçam

entendimentos de que haja normas de direitos humanos consagradas em

tratados que não gozam do status constitucional que lhes é inerente. Com isso,

corre o Brasil o risco de não cumprir totalmente seus compromissos

internacionais e, assim, não tornar efetivo o princípio da primazia dos direitos

humanos nas relações internacionais.

Com isso, constata-se que nem as normas a respeito do problema

24 Com efeito, Flávia Piovesan afirma o seguinte: “Vale dizer, com o advento do parágrafo 3º do
artigo 5º surgem duas categorias de tratados de direitos humanos: a) os materialmente
constitucionais; e b) os material e formalmente constitucionais. Frise-se: todos os tratados de
direitos humanos são materialmente constitucionais, por força do parágrafo 2º do artigo 5º”.
PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In:
Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 422.
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ora em análise, nem tampouco a jurisprudência dominante, têm logrado

relacionar o modelo de incorporação das normas internacionais de direitos

humanos à ordem interna com o princípio da prevalência desses direitos nas

relações internacionais do Brasil, o qual implica também, conforme

anteriormente mencionado, na obrigação de assegurar o cumprimento desses

direitos internamente, o que implicaria em evitar o estabelecimento de regras

ou de entendimentos que possam dificultar a proteção dos direitos humanos

oriundos de tratados no Brasil, que é exatamente o que ocorre quando esses

direitos se revestem de status infraconstitucional.

Nesse sentido, para garantir o respeito ao princípio da prevalência

dos direitos humanos nas relações internacionais, entendemos que poderia o

Direito brasileiro contemplar a completa compatibilização das normas que

regulam a incorporação dos direitos humanos oriundos de tratados no Brasil

com o sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, que consagra

o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo como critério de

definição da regra que prevalecerá em caso de conflito, sempre com vistas a

assegurar a maior proteção possível à pessoa. Com isso, certamente o Brasil

estaria apto a cumprir mais plenamente os compromissos que assumiu nos

tratados de direitos humanos e estaria, assim, aplicando o princípio

constitucional da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais.

Entretanto, continua o regramento brasileiro quanto ao tema preso

predominantemente a critérios formais, nem sempre levando em consideração

a primazia praticamente absoluta da pessoa humana.

O objetivo da presente pesquisa é examinar a hierarquia dos

tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento

jurídico brasileiro à luz do princípio constitucional da prevalência dos direitos

humanos nas relações internacionais do Brasil, consagrado pelo artigo 4º, II, da

Constituição Federal de 1988.

Analisaremos aqui a relação entre o princípio em apreço e o

tratamento conferido pela Carta Magna ora em vigor, pela jurisprudência e pela

doutrina brasileiras aos tratados de direitos humanos que se integram à ordem

jurídica pátria. Nesse sentido, enfatizaremos o exame da hierarquia das
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normas oriundas desses compromissos internacionais na ordem jurídica

nacional e das soluções existentes para conflitos que porventura venham a

ocorrer entre os princípios e regras advindos do Direito Internacional e aqueles

elaborados internamente, com vistas a verificar sua compatibilidade material

com o princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil, preceito que se refere não só ao engajamento

brasileiro na construção e fortalecimento do sistema de Proteção Internacional

dos Direitos Humanos, como também à necessidade de que seja conferido

primado a referidos direitos também no âmbito interno. Verificaremos assim se

as normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos às quais o Brasil

tenha aderido se encontram em situação que permita que sejam efetivamente

cumpridas em território brasileiro, assegurando assim a observância dos

tratados celebrados pelo Brasil e o real primado dos direitos humanos no

âmbito internacional. Em suma, examinaremos as conseqüências jurídicas do

princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do

Brasil e, portanto, da necessidade de aplicação do princípio da primazia da

norma mais favorável ao indivíduo sobre a normativa referente à incorporação

dos tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico

brasileiro.

Para compreender o tema da hierarquia dos tratados internacionais

de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro e analisar as escolhas

feitas pelo legislador, pela jurisprudência e pela doutrina quanto ao assunto,

partiremos, portanto, da necessidade de promover a eficácia do princípio da

primazia dos direitos humanos nas relações internacionais e, portanto, da

normativa do Direito Internacional dos Direitos Humanos que, com vistas a

garantir a maior proteção possível à pessoa, consagra o princípio da primazia

da norma mais favorável.

É também necessário considerar que já não se pode mais

conceber que o Estado seja dotado, na atualidade, de uma soberania

supostamente absoluta, pelo que restaria imune a qualquer influência de

caráter externo. Nesse sentido, e especialmente em temas considerados caros

para a humanidade, como a proteção dos direitos humanos em caráter

universal, já não é política nem juridicamente plausível que um Estado se feche
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ao controle internacional no tocante a obrigações relativas, por exemplo, à

promoção da dignidade humana. Não se trata de deixar de reconhecer o

caráter soberano da autoridade estatal, mas de enfatizar que esta está sujeita a

limites, como o da proteção da pessoa.

No atual momento histórico em que vivemos, percebe-se uma

preocupação do legislador, da jurisprudência e da doutrina no sentido de

atribuir maior importância aos tratados de direitos humanos no âmbito do

ordenamento jurídico brasileiro. De fato, a tentativa de atribuir caráter

constitucional a essas normas, refletida nos §§ 2º e 3º do artigo 5º da

Constituição, é natural em vista de sua importância não só para a proteção da

pessoa, como também no contexto do Estado Democrático de Direito25.

Entretanto, percebem-se ainda resistências contra a plena adesão do Brasil

aos dispositivos do sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos,

compreensíveis, pelo menos até certo ponto, diante do temor em abrir mão de

certas prerrogativas soberanas, que não é exclusivo do Brasil, e da

desconfiança decorrente do uso político do tema dos direitos humanos no

cenário internacional. No entanto, nada obsta que se proceda a uma análise

que vise a explorar possibilidades de maior inserção do Brasil no sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos, já que este se refere a um amplo

esquema de promoção da dignidade humana, partindo-se da premissa que

essa meta foi estabelecida pelo artigo 4º, II, da Constituição Federal.

Podemos enumerar os objetivos específicos do presente trabalho

os que se seguem:

definir e analisar o alcance do princípio da prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais do Brasil,

constante do artigo 4º, II, da Constituição Federal, que

estabelece obrigações para o Brasil não só no campo da

política externa, vinculando-o ao esforço internacional de

25 Nesse sentido, afirma Canotilho que “Independentemente das densificações e
concretizações que o princípio do Estado de Direito encontra implícita ou explicitamente no
texto constitucional, é possível sintetizar os pressupostos materiais subjacentes a este princípio
da seguinte forma: 1) juridicidade; 2) constitucionalidade; 3) direitos fundamentais.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 357.



26

promoção dos direitos humanos, mas também

internamente, já que o próprio sistema de Proteção

Internacional dos Direitos Humanos obriga os Estados a

tomarem as medidas que se fizerem necessárias no

âmbito interno para assegurar a efetivação desses direitos

e até mesmo porque não se pode logicamente conceber

que o Estado se vincule a uma série de compromissos

internacionais sem que haja reflexos em sua atuação no

âmbito doméstico;

examinar brevemente o conceito, as características e as

peculiaridades do sistema de Proteção Internacional dos

Direitos Humanos, instrumento criado pela comunidade

internacional para a promoção dos direitos humanos em

caráter universal e ao qual o Brasil está cada vez mais

estreitamente vinculado, formado fundamentalmente por

um conjunto de tratados internacionais que consagram

esses direitos e por mecanismos de monitoramento e de

aplicação dos compromissos estabelecidos nesses

tratados, voltados a assegurar a proteção da pessoa como

valor prioritário a ser realizado na comunidade

internacional;

estudar sumariamente os tratados, destacando o real

escopo desses compromissos internacionais, as

peculiaridades de sua aplicação e, especialmente, seu

processo de incorporação ao ordenamento interno e as

teorias a respeito dos conflitos com o Direito nacional,

entendidos tais aspectos como importantes para a

compreensão da situação dos atos internacionais no

Direito brasileiro;

analisar o ordenamento constitucional brasileiro acerca da

incorporação dos tratados em geral e dos tratados de

direitos humanos em particular, examinando especialmente
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as diferentes posições doutrinárias e jurisprudenciais

conferidas aos §§ 2º e 3º do artigo 5º da Constituição

Federal, bem como ao artigo 102, III, b, do texto

constitucional;

comparar a normativa brasileira relativa à incorporação dos

tratados internacionais de direitos humanos com o princípio

da primazia da norma mais favorável, consagrado no

âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos como

regra que deve pautar a solução dos conflitos entre normas

de direitos humanos.

No intuito de desenvolver a pesquisa ora proposta, recorreremos à

literatura nacional e estrangeira vinculada a temas como Direitos Humanos,

Direitos Fundamentais, Direito Constitucional e Direito Internacional.

Notadamente no campo da doutrina de Direitos Humanos, que apenas

recentemente vem emergindo com maior destaque no universo jurídico, os

autores aos quais recorreremos são aqueles que vêm adquirindo maior

notoriedade nos debates acadêmicos, como Antônio Augusto Cançado

Trindade e Flávia Piovesan. Pela relativa escassez da literatura acerca dos

princípios constitucionais relativos às relações internacionais e de

determinados pontos da área de Direito Internacional, bem como pelo impacto

que esta matéria tem na prática profissional, recorreremos, em caráter

excepcional, a obras difundidas nos cursos de graduação do Brasil.

Cabe destacar que, como parte relevante da polêmica a respeito

do tema é travada no âmbito da jurisprudência, incluiremos também a análise

do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e,

eventualmente, de outras cortes quanto à hierarquia dos direitos constantes de

tratados incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

Com esta pesquisa, não pretendemos esgotar o assunto, que é

vasto e polêmico e dá ensejo à possibilidade de enfoques variados. No entanto,

pretendemos modestamente contribuir para o fim das confusões quanto à

matéria, partindo do princípio que orienta o ordenamento jurídico brasileiro a
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consagrar a prevalência dos direitos humanos como valor primordial a guiar o

comportamento do Brasil.

No primeiro capítulo, trataremos de definir e delimitar o escopo do

princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais. Para

isso, partiremos da análise das implicações de que as principais diretrizes do

comportamento internacional do Brasil sejam constitucionalizadas, o que se

reveste de importância se considerarmos que é recente o movimento

internacional voltado ao balizamento da ação externa estatal.É nesse sentido

que perscrutaremos brevemente acerca da noção de Constituição e de Estado

Democrático de Direito. Em seguida, analisaremos, também preliminarmente, a

teoria acerca dos princípios, para que possamos verificar o impacto que a

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais poderá trazer na

ordem jurídica pátria.

Ainda no primeiro capítulo, examinaremos a tendência de que as

Constituições passem a estabelecer marcos legais mais precisos para as

relações internacionais dos Estados. Em seguida, verificaremos como o Brasil,

especificamente, veio a estabelecer princípios voltados a pautar a ação externa

brasileira e, por fim, procederemos à análise mais profunda acerca do princípio

da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, que vai implicar

na necessidade de que o ordenamento jurídico brasileiro leve em consideração

os compromissos internacionais que assumiu no âmbito do Direito Internacional

dos Direitos Humanos, sob pena de responsabilidade internacional.

No segundo capítulo, contextualizaremos o tratamento da matéria

primeiramente pelo estudo de postulados básicos relativos ao sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos, com o intuito de evidenciar a

importância de que este se reveste no universo jurídico e de apontar premissas

que deverão ter desdobramentos no Brasil a partir do princípio da prevalência

dos direitos humanos. Ainda no espírito de formar o quadro necessário para o

melhor entendimento da situação dos tratados internacionais no ordenamento

brasileiro, apontaremos algumas das características peculiares dos tratados,

com ênfase nas teorias relativas aos conflitos entre estes e o Direito Interno.

Ressaltamos que os dois capítulos aqui mencionados não pretendem
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aprofundar demasiadamente os assuntos que são seus objetos, mas apenas

contribuir para a melhor compreensão do assunto objeto desta pesquisa.

No capítulo quatro, trataremos da situação do tratado na ordem

jurídica brasileira em geral e, no capítulo seguinte, partiremos para a análise da

situação específica dos tratados de direitos humanos. Aqui, veremos como o

Direito Comparado aborda o assunto e, em seguida, passaremos ao exame

atento dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal, indicando

alguns dos aspectos das polêmicas que os envolvem. Por fim, apontaremos

como o princípio da primazia da norma mais favorável poderia influenciar na

eficácia dos tratados de direitos humanos no Brasil.

Ao final trazemos, de forma sucinta, as conclusões tiradas do

estudo que realizamos.

1 . O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRIMAZIA DOS DIREITOS

HUMANOS NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL
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1.1 Os princípios constitucionais que regem as relações

internacionais do Brasil: introdução.

A Constituição Federal de 1988, em iniciativa praticamente inédita

na história do constitucionalismo brasileiro, estabelece - de maneira mais

detida - o marco legal que deve nortear a formulação e a execução da política

externa brasileira e a atuação do Brasil no cenário internacional em geral.

Com efeito, o Poder Constituinte Originário de 1988 incluiu na Carta

Magna ora em vigor, dentro do rol de princípios fundamentais que devem

pautar a ordem jurídica nacional e – portanto - a organização e o

funcionamento do Estado brasileiro, constituído em Estado Democrático de

Direito, o artigo 4º, que consagra os princípios que devem reger as relações

internacionais do País. Com isso foram estabelecidas, no mais alto nível do

ordenamento jurídico pátrio, as principais normas orientadoras da atuação

brasileira na comunidade mundial, que constituem verdadeiros paradigmas que

devem orientar a formulação e execução da política exterior brasileira26 e a

ação externa do País em geral ou, para José Afonso da Silva, “definições

precisas de comportamento do Brasil como pessoa jurídica de Direito

Internacional”27.

Com o intuito, portanto, de nortear a ação brasileira no cenário

externo, o artigo 4º da Constituição Federal consagrou princípios que restaram

vazados nos seguintes termos:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.

26 A propósito, Celso de Albuquerque Mello qualifica os princípios relativos às relações
internacionais do Brasil como “normas e preceitos que o Brasil adotará na sua política externa”.
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 125.
27 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 84. Apud DALLARI,
Pedro. Constituição e relações exteriores, p. 152.
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Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.

Com o estabelecimento de princípios voltados à regulamentação

das relações internacionais do País no texto da Carta Magna, a pauta da

política externa brasileira passa a constar do documento fundamental para a

organização do Estado e da sociedade, que estabelece as diretrizes

fundamentais do funcionamento do poder estatal, orientando e limitando seu

exercício, e do próprio desenvolvimento do corpo social brasileiro. Com isso,

ficam as autoridades e órgãos do Poder Executivo responsáveis pela

formulação e execução da política de relações exteriores do Brasil adstritas ao

balizamento estabelecido pelos paradigmas fixados pelo Constituinte de 1988,

constituindo sua inobservância em atentado aos próprios alicerces da

organização estatal brasileira. Ficam também todas as demais autoridades

administrativas, legislativas e judiciárias obrigadas a atuar no sentido de que

tais princípios possam encontrar a devida concretização. Adicionalmente, a

sociedade brasileira, cuja atuação direta no campo internacional vive contínuo

incremento, amiúde independente de qualquer controle estatal, deve atuar no

sentido de não contradizer tais premissas. Por fim, no momento em que se

intensificam as relações internacionais em geral, e em que o contexto

internacional é marcado pela maior interdependência e pela relevância da

cooperação entre os povos, adquire o comportamento do Brasil no mundo

maior previsibilidade, podendo-se vislumbrar maior estabilidade e segurança

nas relações que envolvem o País e parceiros estrangeiros e internacionais.

A respeito do estabelecimento de princípios relativos às relações

internacionais e de seu caráter de fundamentalidade dentro da ordem jurídica

brasileira, afirma Valério Mazzuoli:

A Carta de 1988, dessa forma, instituiu no país novos princípios
jurídicos que conferem suporte axiológico a todo o sistema normativo
brasileiro e que devem ser sempre levados em conta quando se trata
de interpretar quaisquer normas do ordenamento jurídico pátrio.28

28 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 90.



32

A exemplo do que ocorreu em Portugal, que adotou, no artigo 7º, 1,

da Constituição de 1976, princípios relativos às relações internacionais de teor

muito semelhante aos brasileiros29, podemos afirmar que o Brasil decide adotar

aquilo que Canotilho denomina “princípio da abertura internacional”30, também

chamado de “princípio internacionalista”. Nesse sentido, a adoção de princípios

orientadores da política externa brasileira implica na vinculação do Brasil e do

ordenamento jurídico pátrio a uma ordem internacional pautada essencialmente

em valores aos quais a humanidade vem conferindo crescente importância no

mundo atual, a exemplo da paz, da promoção dos direitos humanos e da

cooperação internacional. Ao mesmo tempo, resta consagrada a abertura do

Brasil aos limites estabelecidos pelo Direito Internacional nestes e em outros

temas relevantes, com impactos tanto no campo direto do relacionamento

externo brasileiro como internamente, já que o tratamento das questões

internacionais normalmente requer contrapartidas nacionais. Por fim, é a

consagração jurídica da inserção do Brasil no âmbito da cooperação

internacional, em um mundo que se caracteriza cada vez mais pela

interdependência e pela existência de questões cuja abordagem não pode ficar

circunscrita à esfera da soberania de um só Estado, fundamentalmente por sua

complexidade, pelo fato de serem comuns a muitos povos e, notadamente,

pela possibilidade de que determinados problemas causem reflexos além das

fronteiras dos territórios onde tiveram origem ou maiores conseqüências.

Nesse azo, o ato do Poder Constituinte Originário de 1988, voltado

a estabelecer parâmetros para a ação internacional do Brasil, abre também

espaço para a adequação do Brasil ao chamado “constitucionalismo global”,

termo cunhado por autores como Canotilho31 e que se refere ao conjunto de

29 O dispositivo em apreço, que voltaremos a mencionar posteriormente, estabelece que
“Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do
respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da
solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos
outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso
da humanidade”. A propósito, Flávia Piovesan chega a afirmar que o artigo 4º da Constituição
Federal se inspirou na Constituição de Portugal. Cf. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o
direito constitucional internacional, p. 38.
30 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 363. Em ponto
posterior deste trabalho, voltaremos a examinar o princípio em tela.
31 Em sua obra, Canotilho examina os pressupostos mínimos do chamado “constitucionalismo
global”, não sem destacar que o tema ainda se reveste de certa controvérsia, já que não
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parâmetros mínimos que vem passando a pautar juridicamente não só as

relações internacionais, mas também a ordem jurídica da maior parte dos

Estados do mundo, num contexto internacional marcado pelo forte incremento

no relacionamento internacional em geral e pela interdependência entre os

Estados, que requer a vinculação a uma base jurídica comum mínima. Tais

parâmetros mínimos incluem, dentre outros, o compromisso com o regime

democrático e com o Estado de Direito, a cooperação internacional, a paz e a

proteção dos direitos humanos, vistos como necessários para que as relações

internacionais se desenvolvam num quadro de estabilidade e de segurança

jurídica.

A consagração de princípios relativos às relações internacionais na

Constituição Federal comprova também a aproximação entre o Direito

Constitucional e o Direito Internacional, em influência mútua. Com efeito, este

influencia as estruturas fundamentais do Estado por meio dos parâmetros que

estabelece como necessários para a adequação às exigências do atual cenário

mundial, enquanto aquele trata tanto de orientar a ação estatal no âmbito do

universo regulado pelo Direito Internacional, qual seja, a comunidade

internacional, de modo a contribuir para a melhor inserção do Estado no

mundo, como de definir como o ente estatal contribuirá para a formação e

desenvolvimento do quadro jurídico internacional32. A respeito, afirma Paulo

Bonavides:

Duas tendências observadas no campo institucional e que alguns
publicistas (González, Arinos etc.) compendiam numa terminologia
bastante clara e adequada – a internacionalização do Direito
Constitucional e a constitucionalização do Direito Internacional – são
suficientemente fortes para inculcar o grau de influência mútua
verificada entre as mencionadas disciplinas.33

A consagração de princípios relativos às relações internacionais

tem a ver também com o fortalecimento do Direito Constitucional Internacional,

definido por Celso de Albuquerque Mello como “as normas constitucionais que

haveria unanimidade sobre quais seriam os pressupostos desse constitucionalismo. A respeito,
ver: CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1317-1320.
32 A respeito, cabe recordar que o Direito Internacional ainda é fruto do esforço dos Estados no
sentido de negociar e celebrar tratados e de definir como estes terão eficácia tanto no cenário
internacional como no âmbito interno dos entes estatais. Ainda são os Estados, portanto que
elaboram as normas aos quais se submeterão e que definem como tal submissão ocorrerá.
33 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 32.
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regulamentam as relações exteriores do Estado”34, que passa agora a ter

escopo mais amplo, pautando juridicamente o tratamento de rol maior de

temas.

No âmbito deste trabalho, não nos dedicaremos ao exame

detalhado de todos os princípios relativos às relações internacionais do Brasil,

visto que decidimos analisar apenas a situação dos tratados de direitos

humanos à luz do princípio da primazia dos direitos humanos, o qual será,

portanto, o único dos preceitos do artigo 4º da Carta Magna objeto de análise

mais acurada. Entretanto, o tratamento do tema implica em análise, ainda que

marginal, dos princípios da soberania nacional e da não-intervenção, que

historicamente se revestiam de primazia nas ordens externa e interna, a qual

vem a ser, no mínimo, relativizada a partir do estabelecimento da prevalência

os direitos humanos como novo valor a orientar o relacionamento internacional

do Brasil.

Cabe ressaltar, finalmente, que a Constituição Federal estabelece

normas para as relações exteriores do Estado tanto por meio de princípios

explícitos, como os constantes do artigo 4º, como por outros que,

implicitamente ou não, tratam do tema, mas que estão espalhados pelo texto

constitucional. Exemplo do que afirmamos é o princípio relativo à ocupação e

utilização da chamada “faixa de fronteira”, que virá a pautar o relacionamento

do Brasil com os Estados vizinhos no tocante à utilização da zona fronteiriça35.

No campo econômico, por exemplo, temos o artigo 172, relativo ao

investimento externo, que estabelece que ”A lei disciplinará, com base no

interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os

reinvestimentos e regulará a remessa de lucros”.

1.2 O caráter constitucional do princípio da primazia dos direitos

humanos nas relações internacionais do Brasil

34 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 6.
35 O artigo 20, § 2º, da Constituição Federal reza que “A faixa de até cento e cinqüenta
quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é
considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão
reguladas em lei.”
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Para melhor explicitar a relevância e as conseqüências da inclusão

do tema das relações internacionais do Brasil no âmbito da regulamentação

constitucional, cabe examinar – em caráter preliminar - o próprio conceito de

Constituição36 e de Direito Constitucional, bem como a noção de Estado de

Direito, vinculada à idéia de que o Estado, na atualidade, deve

necessariamente ser, no dizer de Canotilho, um “Estado constitucional”37, ou

seja, um Estado que “pressupõe a existência de uma Constituição que sirva –

valendo e vigorando – de ordem jurídico-normativa fundamental vinculativa de

todos os poderes públicos”38, um “Estado submetido ao direito, um Estado

regido por leis, um Estado sem confusão de poderes”39.

Ainda que a noção de Constituição e seus principais

desdobramentos pareçam óbvios e, portanto, possam parecer de exame não-

essencial em trabalho como este, e não obstante a existência daquilo que a

doutrina chama de “Direito Constitucional Internacional”, optamos pela análise

sintética do tema por conta do fato de que a regulamentação constitucional das

relações internacionais ainda configura certa novidade no universo jurídico

nacional e estrangeiro. Com efeito, como teremos oportunidade de analisar

oportunamente, o âmbito da política externa dos Estados revestia-se, ao longo

da história, de pouco interesse jurídico, e dentro das considerações sobre os

assuntos externos do Estado, prevaleciam mais amiúde as chamadas “razões

de estado” e interesses nacionais não necessariamente ilegais, mas que eram

estabelecidos e efetivados sem que a ordem jurídica externasse qualquer

preocupação do legislador ou da sociedade em estabelecer parâmetros legais

a respeito. Com o estabelecimento de princípios relativos às relações

internacionais na Constituição Federal, adquire relevância o exame das

conseqüências de uma norma passar a integrar o sistema constitucional.

36 A respeito da forma pela qual é grafada a palavra “Constituição”, destacamos que autores
como Canotilho escrevem-na com inicial minúscula quando empregado como nome comum,
para designar as Constituições em geral, e como inicial maiúscula quando se referem ao
documento vinculado à algum Estado (exemplo: Constituição de Portugal). Entrementes,
ressaltamos que autores como Paulo Bonavides grafam a palavra “Constituição” sempre com
inicial maiúscula, grafia que optamos por empregar neste trabalho.
37 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 92. A propósito, é
Canotillho quem afirma que “Qualquer que seja o conceito e a justificação do Estado – e
existem vários conceitos e várias justificações – o Estado só se concebe hoje como Estado
constitucional” (grifo do autor).
38 Ibid. p. 245.
39 Ibid. p. 93.
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Sumariamente, a Constituição é o conjunto de normas - dotadas de

supremacia frente às demais normas do ordenamento jurídico - que se refere à

regulamentação dos pressupostos fundamentais da estrutura do Estado,

estabelecendo os elementos entendidos como essenciais à organização e

funcionamento da entidade estatal e ao desenvolvimento da sociedade que

este governa, sendo o Direito Constitucional o ramo da Ciência Jurídica que

estuda as linhas mestras da organização do Estado e da atuação do poder

estatal e que assumiu papel de hegemonia no ordenamento jurídico.

Para parte da doutrina, a noção de “Constituição” confunde-se com

a de “Direito Constitucional”. A respeito, Paulo Bonavides, afirma o seguinte:

Entendendo que “o direito constitucional pode, em resumo, definir-se
como o ordenamento supremo do Estado”, Santi Romano postula, do
ponto de vista material, a equivalência dos termos Constituição e
Direito Constitucional. Igual concepção sustentou Maurice Duverger
ao definir o Direito Constitucional pela natureza das instituições, ou
seja, como “aquele que estuda a organização geral do Estado, seu
regime político e estrutura governamental”.40

Para fins da presente pesquisa, entendemos que o debate

referente à diferenciação entre os dois conceitos não influi na análise da

relevância jurídica da constitucionalização dos princípios relativos às relações

internacionais do Brasil, pelo que nos restringimos apenas a registrar a

existência da identificação entre as noções de Constituição e de Direito

Constitucional.

Jorge Miranda assim define o Direito Constitucional:

A parcela da ordem jurídica que rege o próprio Estado, enquanto
comunidade e enquanto poder. É o conjunto de normas (disposições
e princípios) que recordam o contexto jurídico correspondente à
comunidade política como um todo e aí situam os indivíduos e os
grupos uns em face dos outros e frente ao Estado-poder e que, ao
mesmo tempo, definem a titularidade do poder, os modos de
formação e manifestação da vontade política, os órgãos de que esta
carece e os actos em que se concretiza.41

Para Paulo Bonavides, o termo “Constituição”, do ponto de vista

etimológico, refere-se ao próprio “modo de ser das coisas, sua essência e

40 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 2.
41 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, v. 1, p. 14-15.
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qualidade distintivas”42. Entretanto, em vista do caráter jurídico da presente

pesquisa, nos parece mais relevante examinar a noção que Bonavides define

como “Constituição do Estado”43, ou seja, o conjunto de normas básicas

referentes à organização e exercício do poder estatal.

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins definem a Constituição

como “um conjunto de regras ou princípios que têm por objeto a estruturação

do Estado, a organização de seus órgãos supremos e a definição de suas

competências”44, ou como “complexo de normas jurídicas fundamentais,

escritas ou não, capaz de traçar linhas mestras de um ordenamento jurídico”45.

Como marco legal voltado à regulamentação da atividade do

Estado no que lhe é essencial, definindo sua estrutura e as competências de

seus órgãos e agentes, torna-se a Constituição um claro mecanismo de limite

ao poder estatal, evitando que este transborde dos cânones que foram

estabelecidos e que seja, exercido, portanto, com abuso46. Este aspecto

particular da ordem constitucional é delineado pelo ex-Presidente da Corte

Interamericana de Direitos Humanos, o constitucionalista equatoriano Hernán

Salgado Pesantes:

En la Ley Fundamental, al tiempo que se consagran los derechos y
sus garantías, se fijan las atribuciones, deberes y responsabilidades
de los órganos de gobierno; este cúmulo normativo entraña una
limitación a las actividades de los gobernantes, con base en lo cual
se determinan los controles cuyos mecanismos van
perfeccionándose, desde los jurisdiccionales hasta los propiamente
políticos, a diversos niveles de la estructura estatal.47

A consagração de princípios relativos às relações internacionais na

42 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 63.
43 Id. p. 63
44 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 1º
volume, p. 274.
45 Id. p. 274.
46 A este respeito, Hernán Salgado Pesantes lembra as palavras de Loewenstein, que afirma
que “el poder es un elemento irracional de la política, que conlleva el estigma de encerrar em si
mismo la semilla de su propia degeneración, en el sentido de que si el poder no está limitado
se convierte en fuente de arbitrariedad y despotismo”. LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la
Constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. 2ª ed. Editorial Ariel: Barcelona, 1979, p. 25-28.
Apud. SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos. In: LEÃO,
Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos:
estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 61.
47 SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos. In: LEÃO, Renato
Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em
homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 64.
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Constituição Federal implica, portanto, em que o Estado brasileiro passa a

voltar-se primariamente à efetivação de certos valores que passam a ser

considerados fundamentais para sua organização e funcionamento. Nesse

sentido, toda a atuação brasileira em relação a parceiros estrangeiros e

internacionais deverá estar voltada ao respeito de tais princípios e à promoção

de iniciativas que permitam sua concretização. Ao mesmo tempo, e em vista da

óbvia constatação de que o relacionamento internacional implica em

contrapartidas internas, deve o Brasil empreender esforços no sentido de que

as autoridades e a ordem jurídica interna contribuam para a realização desses

princípios. É nesse sentido, por exemplo, que o ordenamento jurídico interno

deverá adaptar-se a esses princípios, não permitindo ou não tolerando medidas

que impliquem em que o relacionamento externo brasileiro se desenvolva de

maneira diversa à estabelecida no texto constitucional. Desse modo, não pode

o Brasil, por exemplo, repudiar o terrorismo e não dar combate a movimentos

terroristas que se refugiem em seu território. Não pode, tampouco,

comprometer-se com outros Estados e organismos internacionais, por meio de

tratados, a proteger os direitos humanos e permitir que a ordem jurídica pátria

não garanta a prevalência desses direitos dentro do próprio Brasil, fazendo

com que o Brasil descumpra esses compromissos e viole o próprio princípio da

prevalência dos direitos humanos.

É importante também examinar a noção de Constituição

desenvolvida pelo jurista português José Joaquim Gomes Canotilho, que vem

enfatizar a necessidade de que a Constituição não seja um mero sistema

normativo, desvinculado de todo e qualquer conteúdo axiológico, e que, nesse

azo, termine por formatar a ordem estatal de maneira divorciada de certos

valores. É nesse sentido que, ao definir a Constituição, Canotilho distingue a

noção de “Constituição histórica” do conceito ideal de “Constituição moderna”,

este mais adaptado à atual realidade dos diferentes modelos de

constitucionalismo encontrados no mundo.

Para o autor, Constituição moderna é “a ordenação sistemática e

racional da comunidade política através de um documento escrito no qual se
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declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político”48.

Já a Constituição histórica é meramente “o conjunto de regras (escritas ou

consuetudinárias) e de estruturas institucionais conformadoras de uma dada

ordem jurídico-política num determinado sistema político-social”49. Ainda com

ênfase no conteúdo axiológico que o sistema constitucional deve incorporar,

Canotilho afirma que:

A Constituição, informada pelos princípios materiais do
constitucionalismo – vinculação do Estado ao direito,
reconhecimento e garantia de direitos fundamentais, não confusão
de poderes e democracia – é uma estrutura política conformadora do
Estado.50

É a partir do ideário esposado por Canotilho que destacamos o

conceito de Constituição apresentado por Flávia Piovesan, que enfatiza

exatamente os valores que devem ser abraçados pela ordem constitucional, ao

afirmar que “A Constituição é mais do que um documento legal. É um

documento com intenso significado simbólico e ideológico – refletindo tanto o

que nós somos enquanto sociedade, como o que nós queremos ser”51. Nesse

sentido, não pode ser a Constituição considerada um documento de caráter

meramente formal, que estabelece uma forma qualquer de organização do

poder e da ação estatal, mas sim uma expressão de valores sociais caros, aos

quais a sociedade quer dedicar atenção, tanto para consolidá-los como para

construí-los.

É voltado a pensar em um constitucionalismo de valores que

Canotilho vem destacar como traço principal do constitucionalismo moderno a

necessidade de limitar o poder do Estado, promovendo a chamada “vinculação

jurídica do poder”52 e a garantia daqueles direitos que são considerados

essenciais para que a vida humana transcorra dentro da devida dignidade. É

nesse sentido que o autor disserta sobre aquilo que chama “constitucionalismo

48 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 52.
49 Ibid. p. 53.
50 Ibid. p. 87.
51 Na realidade, o conceito em apreço foi desenvolvido pela canadense Martha Jackman no
texto Constitutional rhetoric and social justice: reflections on the justiciability debate, publicado
na obra Social justice and Constitution: perspectives on a social union for Canada, organizada
por Joel Bakan e David Schneiderman. Ver: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito
constitucional internacional, p. 21.
52 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 98.
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moderno”, apontando quais os princípios que devem nortear as Constituições

que se conformam a seus ditames:

Por isso, a Constituição deve ter um conteúdo específico: (1) deve
formar um corpo de regras jurídicas vinculativo do “corpo político” e
estabelecedora de limites jurídicos ao poder, mesmo ao poder
soberano (antidespotismo, antiabsolutismo); (2) esse corpo de regras
vinculativo do corpo político deve ser informado por princípios
materiais fundamentais, como o princípio da separação de poderes,
a distinção entre poder constituinte e poderes constituídos, a
garantia de direitos e liberdades, a exigência de um governo
representativo, o controlo político e/ou judicial do poder. (grifos do
autor)53

O exame da citação acima revela que um dos principais aspectos

do constitucionalismo moderno é a exigência da garantia da proteção da

dignidade humana, por meio da consagração de um rol de direitos. Com efeito,

as Constituições modernas normalmente revelarão uma preocupação com os

direitos e liberdades humanas, estabelecendo a obrigação jurídica de que

sejam respeitadas. É nesse sentido que, a respeito do constitucionalismo

moderno, Niccola Matteucci afirma o seguinte:

O constitucionalismo moderno tem, na promulgação de um texto
escrito contendo uma declaração dos Direitos Humanos e de
cidadania um dos seus momentos centrais de desenvolvimento e de
conquista, que consagra as vitórias do cidadão sobre o poder.54

Dentro desse contexto, os princípios relativos às relações

internacionais do Brasil vêm exatamente estabelecer limites ao poder em área

que, até o passado recente, não era objeto de maior interesse jurídico, evitando

assim que, em sua política externa, o Brasil atue ao arrepio de qualquer limite.

Entretanto, ao recordar que tais limites existem não por existir, mas, entre

outros motivos, para garantir os direitos das pessoas, afirmamos que os

princípios relativos às relações exteriores do Brasil voltam-se à assegurar que

a defesa legítima dos interesses nacionais não leve ao desrespeito a valores

considerados caros para a humanidade e para a sociedade brasileira, como a

paz, a solução pacífica dos conflitos e os direitos humanos.

53 Id. p. 1094.
54 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol.
1, p. 353.
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Ainda em vista da ênfase atribuída no constitucionalismo moderno

aos direitos fundamentais, um dos focos da presente pesquisa, apontamos o

conceito de Direito Constitucional apresentado por Alexandre de Moraes:

O Direito Constitucional é um ramo do Direito Público, destacado por
ser fundamental à organização e ao funcionamento do Estado, à
articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento
das bases da estrutura política. Tem, pois, por objeto a Constituição
política do Estado, no sentido amplo de estabelecer a sua estrutura,
a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e
limitação do poder, através, inclusive, da previsão de diversos
direitos e garantias fundamentais.55

Com efeito, dentre as normas entendidas como essenciais à

organização e funcionamento do Estado e da sociedade estão os direitos

fundamentais, prerrogativas individuais e sociais a serem promovidas e

respeitadas pelos poderes constituídos e por todos os membros do corpo

social, com o objetivo de, numa acepção ampla, “Criar e manter os

pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana”56.

Por sua importância para o tema de que ora tratamos,

analisaremos os direitos fundamentais e suas relações com os direitos

humanos de maneira mais detida posteriormente.

Uma das principais características das quais se reveste a

Constituição é a supremacia de suas normas perante os demais preceitos

consagrados no ordenamento jurídico. Tal supremacia fundamenta-se

essencialmente pelo valor de suas determinações, como afirma Canotilho ao

apresentar novo conceito de Constituição:

(a) A Constituição é um conjunto de regras jurídicas (normas e
princípios) codificadas num texto (documento) ou cristalizadas em
costumes e que são consideradas proeminentes (paramount law)
relativamente às outras regras jurídicas; (b) a Constituição é um
conjunto de regras jurídicas de valor proeminente porque estas são
portadoras de determinados conteúdos aos quais é atribuído numa
comunidade um valor específico superior.57 (grifos do autor)

A importância dos preceitos constitucionais dentro de um

ordenamento jurídico e de um Estado reflete-se, pois, na atribuição de um

55 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos e Fundamentais, p. 1.
56 HESSE, Konrad. Grundrechte. In: Staatsleksikon, Herausgegeben von Goeresgesselschaft,
Bd. 2, 7. Auflage, 1986. Apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 514.
57 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1094-1095.
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status de supremacia às normas do sistema constitucional, que se fundamenta

portanto, a partir das palavras de Canotilho, no caráter de “ordem jurídico-

normativa fundamental vinculativa de todos os poderes públicos”58 de que se

reveste. Como reguladora de aspectos essenciais da vida estatal, portanto, não

pode ser violada, sob pena de dano aos próprios fundamentos do Estado e da

sociedade que a este se vincula diretamente, bem como de perda da própria

garantia do primado do Direito. É nesse sentido que Canotilho apresentará

outro conceito de Constituição, que realçará seu caráter de fundamento de todo

o ordenamento jurídico e a superioridade de que se reveste na ordem pátria, a

qual decorre exatamente de sua fundamentalidade:

A Constituição como norma designa o conjunto de normas jurídicas
positivas (regras e princípios) geralmente plasmadas num
documento escrito (“Constituição escrita”, "Constituição formal”) e
que apresentam relativamente às outras normas do ordenamento
jurídico carácter fundacional e primazia normativa.59

Hernán Salgado Pesantes também afirma que a supremacia da

Constituição resulta de seu caráter de norma fundamental para o Estado, a

sociedade e todo o ordenamento jurídico, sustentando, ainda, que tal

superioridade implica em uma série de desdobramentos, traduzidos em que é o

sistema constitucional parâmetro a partir do qual se constrói toda a ordem

jurídica e de onde todas as normas existentes em um Estado extraem sua

validade. Nesse sentido, afirma o autor :

Una de las primeras perspectivas que nos presenta la Constitución
es la de ser um cuerpo legal cuyas normas jurídicas tienen
preeminencia sobre las demás y su contenido es fundamental. En
ese sentido se dice que la Constitución crea el sistema jurídico-
político del Estado y que de ella se deriva el ordenamiento jurídico,
cuyas normas, a su vez, encuentran su validez en la compatibilidad y
armonía que guardan con la Constitución.60

A análise de Hernán Salgado Pesantes lembra o fato de que, a

partir dessa supremacia constitucional, o ordenamento jurídico no Brasil, assim

como em outras partes do mundo, termina por compreender um conjunto de

normas de diversas espécies diferentes, organizadas hierarquicamente, de

58 Ibid. p. 245.
59 Ibid. p. 1111-1112.
60 SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos. In: CANÇADO
TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de direitos
humanos no direito brasileiro, Tomo V, p. 65.
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acordo com a teoria elaborada por Hans Kelsen, que Norberto Bobbio

denomina “construção escalonada do ordenamento jurídico”61.

A Constituição Federal de 1988, por exemplo, elenca vários tipos

de espécies normativas, a exemplo das emendas constitucionais, das leis

complementares e das leis ordinárias, sem prejuízo de outras, que não são

expressamente mencionadas na Carta Magna, mas que fazem parte da ordem

jurídica nacional. Dentro da organização estabelecida para o ordenamento

jurídico, porém, tais normas não se encontram no mesmo plano hierárquico,

havendo normas superiores e normas inferiores, estas dependendo daquelas

para ter a devida eficácia e, no topo da hierarquia normativa, as normas

constitucionais, que pautam a produção, interpretação e aplicação de todo o

ordenamento jurídico de forma coerente e una e às quais todas as demais

normas devem se referir imediata ou mediatamente, com elas guardando a

devida compatibilidade material e formal.

Organiza-se, pois, o ordenamento na forma de pirâmide62, ficando

as regras constitucionais em seu topo, hierarquicamente superiores às demais

normas jurídicas, gozando, portanto, de superioridade em relação às outras

espécies normativas que fazem parte da ordem jurídica estatal, pelo que

devem pautar toda a elaboração e interpretação das regras jurídicas em vigor

em um Estado, contando inclusive com o poder de evitar a aplicação de

normas e a execução de ações que lhes sejam contrárias. É nesse sentido que

as regras que se encontram no bojo da Constituição contam com instrumentos

que permitem exercer o controle da constitucionalidade de qualquer norma em

vigor no Brasil e das ações estatais ou de agentes privados.

A supremacia constitucional implica em determinados

desdobramentos, alguns dos quais aqui exemplificamos. Primeiramente, fica o

61 BOBBIO, Norbert. Teoria do ordenamento jurídico, p. 48-53. No intervalo de páginas que
acabamos de mencionar, o autor empreende análise mais acurada acerca do tema da
construção escalonada do ordenamento.
62 Id. p. 51. A respeito, Bobbio afirma, literalmente, que “Normalmente, representa-se a
estrutura hierárquica de um ordenamento através de uma pirâmide, donde se falar também de
construção em pirâmide do ordenamento jurídico. Nessa pirâmide, o vértice é formado pela
norma fundamental; a base é constituída pelos atos executivos” (grifo do autor). Cabe destacar
que a análise efetuada por Bobbio compreende também o exame da chamada “norma
fundamental” de Kelsen, que foge ao tema deste trabalho. Em nosso estudo, consideraremos
como norma fundamental a norma constitucional.
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legislador vinculado a elaborar as leis em compatibilidade material e,

eventualmente, formal com o teor da matéria constitucional e de acordo com as

formas por esta estabelecidas. Em segundo lugar, fica estabelecido o princípio

da conformidade dos atos do Estado com a Constituição, pelo qual todos os

atos dos poderes públicos, normativos ou não, devem estar em conformidade

material e formal com a Constituição, seja para evitar sua violação, seja para

promover sua aplicação. É nesse sentido que Canotilho afirma:

O princípio da constitucionalidade não é apenas uma exigência de
actos que não violem positivamente a Constituição; também a
omissão inconstitucional, por falta de cumprimento de um dever de
legislar contido em normas constitucionais constitui uma violação do
princípio da constitucionalidade.63

Outra conseqüência da supremacia constitucional é a “força

normativa da Constituição”, pela qual o sistema constitucional não só inclui

regras que podem ser diretamente aplicadas às relações sociais, como

também que tais normas prevalecerão mesmo diante de circunstâncias como a

“pretensão de prevalência de <<fundamentos políticos>>, de <<superiores

interesses da nação>>, da <<soberania da nação>> sobre a normatividade

jurídico-constitucional”64.

Com isso, são os princípios constitucionais das relações

internacionais do Brasil normas aplicáveis diretamente à atividade estatal e à

vida da sociedade brasileira, vinculando formuladores e executores da política

externa brasileira e atores sociais em geral, ainda que contrariando supostos

interesses nacionais. Além disso, devem as entidades competentes legislar no

sentido de dar cumprimento a esses princípios, inclusive eliminando normas

que os contrariem. De resto, a própria interpretação dos dispositivos legais em

vigor deve ter em devida conta a existência e efetividade dessas premissas.

Em todo caso, a supremacia constitucional não exclui a

possibilidade de problemas em vista da chamada “pluralidade dos

ordenamentos”65 ou seja, da existência efetiva de outras ordens jurídicas que

63 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 246.
64 Id. p. 248 (grifos do autor).
65 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 161-184. A “pluralidade de
ordenamentos” apontada pelo autor refere-se exatamente aos problemas que nascem no
exterior de um ordenamento, ou seja, na possível interação entre ordens jurídicas diferentes.
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se relacionem com o ordenamento constitucional. Nesse sentido, a relação

entre o Direito Constitucional e o direito interno como um todo, por um lado, e o

Direito Internacional, por outra, é normalmente problemática, reclamando

ambas as ordens caráter de supremacia66, como teremos oportunidade de

expor no bojo deste trabalho, que trata exatamente do conflito entre os

tratados internacionais e a ordem jurídica brasileira67.

As normas constitucionais, normalmente, requerem um

procedimento particular de elaboração e de alteração em relação a outras

normas encontradas na ordem jurídica. Com efeito, pela importância maior de

que se revestem essas normas para a organização e funcionamento do

Estado, a maioria da doutrina entende que o texto da Constituição deve ser

sempre elaborado ou alterado por um processo mais complexo, seja por meio

de um órgão com uma função especial de elaborar a Carta Magna, seja pela

exigência de um quorum especial mais expressivo de aprovação do que aquele

requerido para a aprovação de outras normas.

Hans Kelsen, ao enunciar o conceito formal de Constituição, que

examinaremos posteriormente, aponta os elementos que caracterizam as

normas constitucionais no aspecto mencionado no parágrafo anterior,

afirmando que “Fala-se de Constituição em sentido formal quando se faz a

distinção entre as leis ordinárias e aquelas outras que exigem certos requisitos

formais para sua criação e reforma”68. Ainda sobre o mesmo tema, Paulo

Bonavides confirma a situação especial em que se encontram as regras

constitucionalmente formais no bojo do ordenamento jurídico:

Mas uma vez postas na Constituição, tais normas – repetimos –
embora não sejam materialmente constitucionais, somente poderão
suprimir-se ou alterar-se mediante um processo diferente, mais
solene e complicado (maioria qualificada, votação repetida em

Cabe ressaltar que o autor enfatiza que a questão é problemática, que ainda não teria recebido
o devido tratamento no âmbito da Teoria Geral do Direito. Na prática, com efeito, ainda não há
soluções unânimes quanto ao tema, como teremos oportunidade de expor neste trabalho.
66 Id. p. 166. Nesse sentido, Bobbio afirma que “Há uma concepção das relações entre
ordenamentos estatais e ordenamento da comunidade internacional (o Direito Internacional),
dita concepção monística do Direito Internacional, segundo a qual a relação entre Direito
Internacional e direitos estatais é uma relação entre superior e inferior”.
67 A respeito, Canotilho examina o tema da heterogeneidade do ordenamento jurídico em face
da Constituição. Ver: CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 1116-1118.
68 KELSEN, Hans. Allgemeine Staatslehre. Berlim, 1925. Apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p.
65
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legislaturas subseqüentes, ratificação pelos Estados-membros em
algumas organizações federativas, conforme a prescrição
constitucional etc.).

Essa forma difícil de reformar a Constituição ou de elaborar uma lei
constitucional, distinta, pois, da forma fácil empregada na feitura da
legislação ordinária – cuja aprovação se faz em geral por maioria
simples, com ausência daqueles requisitos – caracteriza a
Constituição pelo seu aspecto formal.69

Cabe ressaltar ainda que a exigência de um processo mais

complexo – em relação às demais espécies legais - para a revisão do teor do

texto constitucional é considerada, para Canotilho, uma “garantia da

Constituição”70 (grifo do autor), brindando à Constituição não a imutabilidade,

mas uma relativa estabilidade e proteção aos valores por esta consagrados.

No Brasil, a Constituição Federal prevê procedimento especial para

sua alteração, consubstanciado na possibilidade de aprovação de Emenda à

Constituição, regulada pelo artigo 60 da Carta Magna, que, substancialmente,

prevê que a proposta de Emenda poderá ser apresentada apenas por um rol

limitado de agentes, dentro de certas condições e vedações, e que deverá ser

aprovada por um quorum peculiar, distinto das outras espécies legislativas,

prevendo inclusive um conjunto de matérias que não poderá ser sequer objeto

de proposta de mudança, nos seguintes termos:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria
relativa de seus membros.
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
omissis
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.

69 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 65.
70 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1025.
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Reveste-se de interesse para o entendimento da matéria que

apresentaremos neste trabalho o breve exame dos conceitos de Constituição

em sentido material e em sentido formal.

Paulo Bonavides aponta o conceito material de Constituição,

relacionando-o com o próprio conteúdo das normas constitucionais:

Do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas
pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência,
ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da
pessoa humana, tanto individuais como sociais. Tudo quanto for,
enfim, conteúdo básico referente à composição e ao funcionamento
da ordem política exprime o aspecto material da Constituição.71

Cabe ressaltar que Paulo Bonavides destaca ainda que a

Constituição em sentido material diz respeito apenas àquelas “determinações

mais importantes, únicas merecedoras, segundo o entendimento dominante, de

serem designadas rigorosamente como matéria constitucional”72.

Tratando do tema da “Constituição em sentido material”, Jorge

Miranda, vem a afirmar que esta é “o conjunto de regras que encerram o

estatuto do Estado e o da sociedade perante o Estado, cingindo o poder

político a normas tão precisas e tão minuciosas como aquelas que versam

sobre outras instituições ou outras entidades”73. Já Hernán Salgado Pesantes

trata da Constituição em sentido material como aquela que aporta um conteúdo

tido como “básico”, ou seja, na origem de toda a atividade jurídica do Estado, e

“essencial”, por compreender os princípios e valores que se encontram na raiz

da organização estatal e os direitos das pessoas74.

Em suma, a Constituição em sentido material refere-se aos

fundamentos da organização do Estado e do exercício do poder, definindo

também o marco jurídico essencial no tocante ao relacionamento da entidade

estatal com a sociedade e dos membros desta entre si.

71 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. p. 63
72 Id. p. 66
73 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, v. 1, p. 16-17.
74 Cf. SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos. In: LEÃO,
Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos:
estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 65.
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A percepção da importância da inclusão de princípios relativos às

relações internacionais na Constituição Federal passa também pela análise do

conceito de Constituição em sentido formal, mormente em Estados como o

Brasil, que adotam o modelo de Constituição escrita e rígida e onde o modelo

de bloco de constitucionalidade75 ainda é relativamente novo no universo

jurídico.

A noção de Constituição em sentido formal relaciona-se

diretamente com o diploma legal escrito, elaborado normalmente por processo

mais complexo76 e cujas normas gozam de supremacia no ordenamento

jurídico. Entrementes, o que é imperioso ressaltar no tratamento do tema da

Constituição formal é que esta pode incluir princípios e regras que, embora não

digam respeito apenas aos elementos essenciais da organização estatal,

contam com as prerrogativas inerentes à relevância das regras constitucionais.

A respeito, Paulo Bonavides lembra que:

As Constituições não raro inserem matéria de aparência
constitucional. Assim se designa exclusivamente por haver sido
introduzida na Constituição, enxertada no seu corpo normativo e não
porque se refira aos elementos básicos ou institucionais da
organização política.77

Cabe ressaltar que as normas constitucionais formais se revestem

de privilégios e garantias peculiares em relação a outras normas. É nesse azo

que cabe ressaltar, porém, que parte da doutrina envidará esforços no sentido

75 Em ponto posterior deste trabalho, examinaremos brevemente a noção de bloco de
constitucionalidade, que se refere fundamentalmente ao fato de que o parâmetro de controle de
constitucionalidade em um Estado se compõe não só de um diploma escrito, que consolida
todas as normas de hierarquia constitucional, mas também de outras normas, dispersas por
outros documentos legais. A respeito, ver as seguintes obras, que mencionamos dentro deste
trabalho: FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados
internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos.
Reforma do Judiciário: analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005; LIMA, Francisco
Gérson Marques de. Bloco de constitucionalidade: os sistemas francês e espanhol. Revista
Opinião Jurídica. Fortaleza, Ano II, n.3, p. 103-111, 2004.
76 Hernán Salgado Pesantes afirma que o que se encontra na essência do conceito formal de
Constituição é exatamente a forma de sua elaboração ou alteração: “Por su parte, el concepto
formal de la Constitución demuestra que el procedimiento por el cual se la elabora y expide, o
se la reforma, se caracteriza por ser especial, por disponer de un órgano dotado de particular
competencia, el poder constituyente”. SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los
derechos humanos. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 65.
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 64.
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de atribuir às normas materialmente constitucionais proteção semelhante,

como teremos oportunidade de analisar dentro deste trabalho.

Por fim, cabe recordar e destacar que examinar o tema da

Constituição é também tratar daquilo que Canotilho chama de

“constitucionalismo”, que configura, em suas próprias palavras, o seguinte:

Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do
governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão
estruturante da organização político-social de uma comunidade.
Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representará uma
técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos.78

A idéia de constitucionalismo terá estreita relação com a noção de

“Estado de direito” e chama a atenção para o conceito moderno de

Constituição, elaborado pelo próprio autor, que compreende duas idéias

centrais, que se tentam alcançar: “(1) ordenar, fundar e limitar o poder político;

(2) reconhecer e garantir os direitos e liberdades do indivíduo”79.

A noção de Estado de Direito compreende basicamente, para

Canotilho, três pressupostos materiais: juridicidade, constitucionalidade e

direitos fundamentais80. Nesse sentido, ficam o Estado e suas estruturas e a

sociedade articuladas em conformidade com a “medida do direito”81, o que

implica não só na necessidade de que Estado e sociedade se comportem de

acordo com certos padrões de conduta como também em que sejam

garantidos às pessoas direitos e liberdades individuais, que os diferencie do

Estado e lhes assegure um espaço de autonomia.

Em exame sobre aquilo que chama “estado liberal de direito”, Pablo

Lucas Verdú apresenta características do Estado de Direito aplicáveis a

78 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 51.
79 Id. p. 54-55.
80 A respeito das dimensões formais e materiais do princípio do Estado de Direito, ver:
CANOTILHO, J.J. Gomes. Op.cit., p. 243-279.
81 Id. p. 243. Tratando do tema, o autor explica que “A idéia de ordenação através do direito
implica a conexão de dimensões objectivas (direito objectivo) com dimensões subjectivas
(direito subjetivo). As regras de direito estabelecem padrões de conduta ou comportamentos
(direito objectivo), mas garantem também uma distanciação e diferenciação do indivíduo
através do direito perante os poderes públicos, assegurando-lhes um estatuto subjetivo
essencialmente constituído pelo catálogo de direitos, liberdades e garantias pessoais. O estado
de direito é uma forma de estado de distância (Kloepfer) porque garante os indivíduos perante
o Estado e os outros indivíduos, além de lhes assegurar, positivamente, um irredutível espaço
subjetivo de autonomia marcado pela diferença e individualidade”.
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explicar o estabelecimento de princípios relativos às relações internacionais,

que são os que se seguem:

a) primado da lei elaborada pelo Legislativo; b) um sistema
hierárquico de normas que realiza a segurança jurídica; c) legalidade
da administração; d) separação dos poderes; e) reconhecimento da
personalidade jurídica do Estado, que mantém relações jurídicas
com os cidadãos; f) reconhecimentos e garantia dos direitos
fundamentais que se incorporam à ordem constitucional; g) controle
da liberdade das leis.82

Cabe enfatizar que o Estado de Direito é também o regime que

consagra um sistema de direitos fundamentais, naquilo que Canotilho chama

de “base antropológica constitucionalmente estruturante do Estado de direito”83,

que incluirá, dentre outros pontos, a afirmação da integridade física e

intelectual do ser humano, o livre desenvolvimento de sua personalidade e sua

autonomia individual, a garantia de condições mínimas de existência e a

igualdade perante a lei e por meio da lei.

Por todo o exposto, ressaltamos, preliminarmente, que o artigo 4º

da Constituição, é materialmente constitucional, já que se refere a um ponto

essencial da existência e do desenvolvimento do Estado, qual seja, o seu

relacionamento internacional. De fato, mesmo Estados que tenham executado

políticas de isolamento em relação ao resto do mundo, como a Coréia do

Norte, terminam por manter relacionamento externo. Com efeito, todos os

Estados têm, no mínimo, uma fronteira, fazendo com que seja imperativa a

necessidade estatal de se relacionar com seus vizinhos, ainda que

simplesmente por meio de medidas de vigilância das linhas fronteiriças.

Como parte do texto da Carta Magna, são os princípios que

orientam as relações internacionais do Brasil formalmente constitucionais,

fazendo portanto parte de um texto elaborado por um processo mais complexo

e que só poderia, pelo menos em princípio, ser modificado a partir de

procedimentos especiais, que incluem um quorum especial de aprovação mais

82 VERDU, Pablo Lucas. La lucha por el estado de derecho. Publicações do Real Colégio de
Espanha, Bolonha, 1975, p.15-16. Apud MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito
constitucional internacional, p. 126.
83 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 248. Nesta e na página seguinte, o autor delineia o
sentido da idéia de direitos fundamentais, linhas que apresentamos aqui resumidamente,
destacando apenas alguns aspectos que entendemos relevantes para contextualizar o
tratamento do foco desta pesquisa.
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expressivo do que aquele requerido para a aprovação de outras normas. Cabe

ressaltar que o artigo 4º foi incluído pela própria Assembléia Nacional

Constituinte, não havendo sofrido modificação alguma por ocasião dos

processos de revisão constitucional posteriores.

Em suma, são os princípios constitucionais acerca da ação

internacional do Brasil mandamentos essenciais para a definição da estrutura e

do funcionamento do Estado brasileiro, pautando a ação do poder no cenário

exterior por limites que visam não só a evitar que a política externa se oriente

por valores contrários aos consagrados na Constituição, mas também a que se

dirija a um esforço de realizar esses valores no mundo. Cabe recordar,

entretanto, que o relacionamento internacional implica em compromissos por

parte dos atores envolvidos. É nesse sentido que o mero esforço de realizar

certas metas fora do território nacional não mudará o quadro das relações

internacionais brasileiras se certas obrigações não forem adimplidas no âmbito

nacional, para o que será necessário também concretizar os valores

consagrados por esses princípios no Brasil.

Como as normas constitucionais beneficiam-se de um regime

jurídico peculiar, estando situadas no topo da hierarquia normativa do

ordenamento jurídico pátrio, prevalecem sobre as demais e, por esse motivo,

subordinam todo o resto da ordem jurídica. Com isso, devem as autoridades

estatais e todas as demais normas vigentes não-constitucionais manter

conformidade com as regras constitucionais. O descumprimento das normas da

Constituição caracteriza a inconstitucionalidade, vício a ser eliminado do

ordenamento jurídico por meio de processos próprios, que negam a aplicação

de medidas incompatíveis com a Carta Magna.

1.3 Princípios constitucionais de relações exteriores: a noção de

princípio

Com o intuito de analisar a influência que o princípio da primazia

dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil pode exercer sobre

o marco legal referente à incorporação dos tratados de direitos humanos ao
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ordenamento jurídico pátrio, examinaremos também a noção, o alcance e as

características dos princípios, verdadeiras premissas diretivas da formação e

aplicação de um sistema jurídico.

O tema dos princípios vem ocupando lugar de crescente destaque

no debate jurídico nacional e estrangeiro por conta da importância que lhes

veio a ser conferida no universo do Direito da atualidade, marcado pela

progressiva superação do positivismo jurídico e pelo advento do pós-

positivismo, dentro do qual assumem posição de fundamentalidade, numa

ordem em que os valores que incorporam se tornam referência para todo o

sistema jurídico. Nesse sentido, e dada a importância de que se hoje se

revestem, os princípios dão azo a inúmeras considerações teóricas e práticas,

bem como a ampla controvérsia, pontos que fogem, porém, ao escopo

especifico deste trabalho, pelo que o exame do tema terá caráter meramente

preliminar, voltado apenas a contribuir para a análise da influência que o

princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do

Brasil pode exercer sobre o ordenamento jurídico nacional.

Primeiramente, cabe estabelecer a conceituação e a natureza

jurídica do princípio.

A palavra “princípio” remete etimologicamente à idéia de “começo”,

“início”. Para Luís-Diez Picazo, a noção de princípio é oriunda da Geometria,

dentro da qual se refere às “verdades primeiras”84, “premissas de todo um

sistema”85. Com efeito, é o princípio o mandamento nuclear e alicerce de um

sistema.

No caso do Direito, pode-se definir o princípio como disposição

fundamental de um sistema jurídico, de caráter geral, que serve de base e

orientação para a formação do ordenamento e para a interpretação e aplicação

de suas normas. São os princípios as prescrições que estabelecem a estrutura

84 PICAZO, Luís-Diez. Los princípios generales del derecho em el pensamiento de F. de
Castro. In: Anuário de derecho civil, tomo XXXVI, fasc. 3º, out-dez/83, 1983, p. 1268. Apud
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 228.
85 PICAZO, Luís-Diez, 1983. Op. cit., p, 1268. Apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit, p. 229.
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da ordem jurídica e da própria organização estatal, determinando quais os

rumos a serem seguidos por um sistema de normas de Direito.

Paulo Bonavides menciona um conceito de princípio formulado em

1956 pela Corte Constitucional da Itália, vazado nos seguintes termos:

Faz-se mister assinalar que se devem considerar como princípios do
ordenamento jurídico aquelas orientações e aquelas diretivas de
caráter geral e fundamental que se possam deduzir da conexão
sistemática, da coordenação e da íntima racionalidade das normas,
que concorrem para formar assim, num dado momento histórico, o
tecido do ordenamento jurídico.86

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio é:

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele,
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas,
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência, exatamente porque define a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe
dá sentido harmônico.87

Em dissertação de Mestrado sobre os princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade, defendida na Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE), Valeschka Braga define os princípios jurídicos como

“normas de caráter genérico e abstrato, tendo poder fundante de todo o

ordenamento jurídico, servindo de base para as disposições do direito”88.

Os princípios incorporarão os valores que um ordenamento jurídico

pretenda preservar e promover, veiculando os principais ideais nos quais

deverão se fundamentar as demais normas e que deverão ser perseguidos

pelo legislador e pelo intérprete.

Ronald Dworkin, um dos principais expoentes do pós-positivismo

atual, é um dos autores que explicita o caráter dos princípios como preceitos

que aportam valores, aos quais deverá se subordinar todo o ordenamento.

Flávia Piovesan, citando esse autor, afirma que “o ordenamento jurídico é um

86 BOBBIO, Norberto. Princippi generali di diritto. In Novissimo digesto italiano, v. 13. Turim,
1957, p. 889. Apud BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 229-230.
87 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social.
Revista de Direito Público, n. 57-58, p. 247. Apud PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais
de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em
homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 413.
88 BRAGA, Valeschka. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, p. 26
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sistema no qual, ao lado das normas legais, existem princípios que incorporam

as exigências de justiça e dos valores éticos”89. A mesma autora, referindo-se a

Celso Lafer, em escrito que analisa exatamente os princípios constitucionais

relativos às relações internacionais do Brasil, afirma que “os princípios passam

a ter função de expansão não apenas lógica, mas axiológica do direito”90.

Com isso, pode-se afirmar que os princípios relativos às relações

internacionais do Brasil incorporam aqueles valores que o País deverá

trabalhar para ver consagrados e efetivados tanto na ordem jurídica

internacional como no âmbito interno.

A análise dos princípios não pode prescindir do exame de seu

caráter normativo, objeto de polêmica ao longo da história. Com efeito, a

eficácia normativa dos princípios nem sempre foi reconhecida pela doutrina,

havendo quem nestes não reconhecesse natureza jurídica de norma.

No jusnaturalismo, por exemplo, os princípios se revestiam de

natureza um tanto abstrata, restringindo-se ao caráter de postulados éticos e

axiológicos que inspiravam os ideais de justiça. Já no positivismo, marcado

pelo culto exacerbado à lei, os princípios abandonariam o caráter metafísico,

não podendo ser encontrados senão dentro da ordem jurídica positivada. Aqui,

os princípios começam a aparecer como fonte subsidiária do Direito, voltada

mormente a impedir que se imponham vazios normativos, garantindo assim a

eficácia da lei. Entretanto, não avança o positivismo no sentido de firmar sua

natureza normativa. Nesse sentido, e com base em idéias de Norberto Bobbio,

Paulo Bonavides afirma o seguinte:

Mas o juspositivismo, ao fazer dos princípios na ordem constitucional
meras pautas programáticas supralegais, tem assinalado, via de
regra, a sua carência de normatividade, estabelecendo, portanto, sua
irrelevância jurídica.91

89 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 411-
412. Ressalte-se que Piovesan, para fazer a afirmação que citamos, menciona a seguinte obra:
DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
90 Id. p. 412. A obra mencionada é: LAFER, Celso. A Constituição de 1988 e as relações
internacionais: reflexões sobre o art. 4º, mimeo, março de 2004.
91 BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 236.
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Um marco importante da mudança do status dos princípios no

ordenamento jurídico foi o Estatuto da Corte Permanente de Justiça

Internacional, atual Corte Internacional de Justiça, elaborado em 1920 e que

previa, em seu artigo 38, o seguinte:

Artigo 38. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito
internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará:
a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que
estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados
litigantes;
b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita
como sendo o direito;
c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações
civilizadas; (grifo nosso)
d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e
a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como
meio auxiliar para a determinação das regras de direito.92

Entretanto, apenas a partir do pós-positivismo, momento da história

do Direito vivido a partir da segunda metade do século passado, em que o

fenômeno constitucional e jurídico como um todo se torna mais vinculado a

considerações de caráter axiológico, assenta-se a importância e o primado dos

princípios no ordenamento jurídico, os quais, para Paulo Bonavides, se

convertem “em pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o edifício

jurídico dos novos sistemas constitucionais”93. De fato, a importância dos

princípios no universo do Direito atual é tal que Canotilho afirma que:

O direito do Estado de Direito do século XIX e da primeira metade do
século XX é o direito das regras dos códigos; o direito do Estado
Constitucional Democrático e de Direito leva a sério os princípios, é
um direito de princípios.94

Atualmente, prevalece o entendimento de que os princípios se

revestem de caráter normativo, tendo suas prescrições, portanto, força

vinculante, não se restringindo apenas a enunciados de caráter programático,

dirigidos ao legislador, e interpretativo, voltados ao aplicador do Direito, mas

sempre carentes de normatividade. Decerto que os princípios são normas de

caráter mais geral e com enunciado mais aberto, o que, no entanto, não tira a

92 NAÇÕES UNIDAS. Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil. Estatuto da corte
internacional de justiça. Disponível em:
<http://www.unicrio.org.br/Textos/ESTATUTO_%20DA_CORTE.htm>. Acesso em:19/05/2007.
93 BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 237.
94 CANOTILHO, J. J. Gomes. A principialização da jurisprudência através da Constituição.
Revista de Processo, n. 98, p. 84. Apud PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 410.
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sua força enquanto mandamento a pautar as relações humanas na sociedade,

dotado de fundamentalidade no âmbito da ordem jurídica e do caráter de

“chave de todo o sistema normativo”95.

No sentido de atribuir a devida normatividade aos princípios,

Crisafulli os define da seguinte maneira:

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada
como determinante de uma ou muitas normas subordinadas, que a
pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito
em direções mais particulares (menos gerais), das quais
determinam, e portanto resumem, potencialmente, o conteúdo:
sejam, pois, estas efetivamente postas, sejam, ao contrário, apenas
dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém.96

Já Norberto Bobbio também se ocupou de dissertar acerca do

caráter normativo dos princípios:

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais
ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A palavra
princípios leva a engano, tanto que é velha a questão entre os
juristas se os princípios gerais são normas. Para mim, não há
dúvida: os princípios gerais são normas como todas as outras. E
esta é também a tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que
os princípios gerais são normas, os argumentos são dois, e ambos
válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os
princípios gerais são extraídos, através de um processo de
generalização sucessiva, não se vê porque não devam ser normas
também eles: se abstraio da espécie animal obtenho sempre
animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função para
qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as
normas, isso é, a função de regular um caso. E com que finalidade
são extraídos em caso de lacuna? Para regular um comportamento
não-regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que
servem as normas expressas. E por que não deveriam ser
normas?97

Com o caráter normativo de que se revestem, são os princípios,

portanto, regras de caráter obrigatório, cuja eficácia devem não só o legislador,

e o intérprete, mas também o Estado e a sociedade se esforçar em alcançar,

sob pena de que os próprios fundamentos da ordem jurídica e social sofram

abalos. É nesse sentido que Celso Antônio Bandeira de Mello salienta a

gravidade do descumprimento de um princípio:

95 BONAVIDES, Paulo, Curso de direito constitucional, p. 231
96 CRISAFULLI, V. La constituzione e le sue disposizioni di principio. Milão, 1952, p. 15. Apud
BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 230.
97 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 158-159.
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o
escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra
todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra.98

Com isso, não são os princípios relativos às relações internacionais

no Brasil meros parâmetros programáticos, mas sim normas jurídicas, que

devem pautar o comportamento humano e institucional em todas as áreas e

cujo descumprimento enseja a possibilidade de sanções jurídicas.

Os princípios caracterizam-se pela generalidade, ou seja, pelo fato

de seus dispositivos abrangerem uma gama a priori mais ampla e

indeterminada de situações e de indivíduos. Nesse sentido, Jean Boulanger,

um dos precursores das teorias que vieram a consolidar a normatividade dos

princípios, afirmou que o princípio é geral “porque comporta uma série

indefinida de aplicações”99, e, ainda com referência aos princípios, acrescentou

que “existem no Direito proposições às quais séries de soluções positivas se

subrdinam”100.

Nesse sentido, os princípios revestem-se também da característica

da “fecundidade”. Com efeito, os princípios são as premissas que permitem

que o legislador, a jurisprudência e a doutrina se orientem no sentido de

identificar e construir novas proposições jurídicas, possibilitando, assim, que o

Direito cumpra seu papel de composição de conflitos e de conformação da vida

em sociedade. Nesse azo, Jean Boulanger afirma, ao analisar o tema da

generalidade dos princípios, que estes “são um indispensável elemento de

98 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1986, p. 230. Apud PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos
humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao
Professor Ricardo Lobo Torres, p. 413.
99 BOULANGER, Jean. Principes généraux du droit et droit positif. In: Le droit privé français au
milieu du XXe siècle, Études offertes à Georges Rippert, tomo I, Paris, 1950. Apud
BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 240.
100 BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 240.
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fecundação da ordem jurídica positiva. Contêm em estado de virtualidade

grande número das soluções que a prática exige”101.

Domenico de Farias, citado por Paulo Bonavides, afirma que, em

decorrência da idéia da fecundidade dos princípios, estes terminam por

revestir-se de duas funções: a interpretativa e a integrativa:

A forma jurídica mais definida mediante a qual a fecundidade dos
princípios se apresenta é, em primeiro lugar, a função interpretativa e
integrativa. O recurso aos princípios se impõe ao jurista para orientar
a interpretação das leis de teor obscuro ou para suprir-lhes o
silêncio. Antes ainda das Cartas Constitucionais, ou, melhor, antes
que, sob o influxo do jusnaturalismo iluminista, máximas jurídicas
muito genéricas se difundissem nas codificações, o recurso aos
princípios já era necessário para interpretar e integrar as leis.102

Ainda acerca dos aspectos peculiares dos princípios, Jorge

Miranda entende o seguinte:

A ação imediata dos princípios consiste, em primeiro lugar, em
funcionarem como critérios de interpretação e de integração, pois
conferem coerência geral ao sistema. Os princípios exercem ainda
uma função prospectiva, dinamizadora e transformadora, em virtude
da força expansiva que possuem.103

Valeschka Braga, por seu turno, afirma que os princípios se

revestem de duas qualidades, quais sejam: “1) eficácia interpretativa, e 2)

projeção normativa”104, reunindo assim capacidade de inspirar e orientar a

criação de novas regras pelo legislador e sua aplicação pelo operador do

Direito em geral.

Em vista de todo o exposto, os princípios terminarão por adquirir

verdadeira hegemonia no tocante às demais normas jurídicas dentro dos

ordenamentos em que estão consagrados, incorporando valores fundamentais,

que pautarão a construção e aplicação de todo o sistema normativo não como

simples preceitos de caráter programático, mas como normas com plena

eficácia e o caráter de obrigatoriedade inerente a estas. A propósito, não é

101 BOULANGER, Jean. Principes généraux du droit et droit positif in Le droit privé français au
milieu du XXe siècle, Études offertes à Georges Rippert, tomo I, Paris, 1950. Apud
BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 240
102 BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 246.
103 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Vol. 2. p. 226-227.
104 BRAGA, Valeschka. Op.cit., p. 26
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incomum que as Constituições terminem por albergar uma série de princípios.

Nesse sentido, Paulo Bonavides afirma que:

Admitidos, definitivamente por normas, são normas-valores com
positividade maior nas Constituições do que nos Códigos; e por isso
mesmo providos, nos sistemas jurídicos, do mais alto peso, por
constituírem a norma de eficácia suprema.105

Reforçando a qualidade hegemônica dos princípios, Cármen Lúcia

Antunes afirma que “os princípios constitucionais são os valores superiores da

sociedade”106. Dessa forma, pode-se afirmar que, se os princípios relativos às

relações internacionais se incluem entre os princípios fundamentais do Estado

e da ordem jurídica brasileiras, devem, portanto, sinalizar o caminho da

aplicação das demais normas, inclusive as constitucionais que não se revestem

do caráter de princípios.

Consolidada a idéia de que os princípios são normas, cabe

destacar que estas constituem um gênero que abrange duas espécies,

nomeadamente os princípios e as regras107, cuja distinção mais difundida na

doutrina foi obra de Robert Alexy e Ronald Dworkin, dois dos principais

expoentes do pós-positivismo jurídico.

A partir das idéias de Alexy, citado por Paulo Bonavides108, parte-se

da premissa de que os princípios, assim como as regras, são normas, por

serem formuladas com o apoio de expressões de caráter deontológico,

referentes, portanto, a mandamentos, permissões e vedações e por sua

natureza de fundamentos da existência de deveres. Entretanto, entende Alexy

que os princípios são normas dotadas de alto grau de generalidade

relativamente às regras, estas com menor nível de generalidade e, por

conseguinte, maior especificidade. Além disso, Alexy adota um critério

qualitativo para diferenciar regras e princípios, alegando que estes constituem

“mandamentos de otimização”, que podem ser cumpridas em graus distintos e

cuja aplicação depende de circunstâncias fáticas e jurídicas, ao passo que

105 BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 248.
106 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Os princípios constitucionais. In: Princípios constitucionais
da administração pública, p. 23. Apud BRAGA, Valeschka. Op. cit., p. 27
107 A respeito, Canotilho afirma: “(1) as regras e princípios são duas espécies de normas; (2) a
distinção entre regras e princípios é a distinção entre duas espécies de normas”. CANOTILHO,
J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1124.
108 BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 248-250.
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aquelas implicam em que se deve fazer ou deixar de fazer exatamente o que

prescrevem.

Com base em Alexy e Luís Afonso Heck, Valeschka Braga assim

distingue regras e princípios:

A ordem jurídica constitucional se constitui de dois tipos de normas:
1) regras – que são mandamentos definitivos, pois estabelecem
condutas ou situações que devem decorrer de circunstâncias fáticas
ou jurídicas predeterminadas, ou seja, sendo válidas, exigem seu
exato cumprimento, nem mais nem menos; 2) princípios – os
mandamentos de otimização, pois preceituam o que deve ser feito
(com ampla margem de atuação), na melhor medida possível, em
face das possibilidades jurídicas e reais.109 (grifos do autor)

Canotilho aponta os seguintes critérios para diferenciar princípios e

regras:

a) abstração – os primeiros são altamente abstratos e vagos,
enquanto as segundas possuem menor grau de abstração;

b) determinabilidade – enquanto os princípios, em virtude de seu
alto grau de vagueza e indeterminação, necessitam ser
concretizados através de outras normas, as regras possuem
aplicação direta e imediata, sendo mais fácil apontar a
ocorrência de violação a um princípio do que definir-lhe um
conteúdo, pois o seu raio de atuação é maior do que o das
regras;

c) fundamentalidade no sistema – os princípios fundamentam todo
o ordenamento jurídico e, por isso, possuem maior importância
do que as regras, preponderando sobre estas, portanto;

d) proximidade da idéia de direito – os princípios são baseados no
ideal de justiça, tendo acentuada carga valorativa, enquanto as
regras possuem conteúdo funcional; e

e) natureza normogenética – as regras decorem dos princípios.110

São assim os princípios relativos às relações internacionais do

Brasil normas de conteúdo mais aberto que, para a sua aplicação,

normalmente necessitam de outras normas. Entretanto, estas devem

necessariamente estar subordinadas àqueles, por conta de sua maior

relevância dentro da ordem jurídica.

Os princípios de um ordenamento jurídico não necessariamente

constam explicitamente de textos legais escritos, o que é o caso, por exemplo,

109 BRAGA, Valeschka. Op. cit., p 26. Em citação relativa ao termo “mandamentos de
otimização”, a autora refere-se a Alexy, afirmando que “Ademais, os princípios veiculam os
ideais nos quais se fundam e se justificam as regras e, nestas, há previsão direta de condutas,
enquanto, naqueles, prevêem-se tarefas necessárias ao alcance de seus fins”.
110 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 166-167.
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dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da concordância

prática, não consagrados explicitamente nas leis pátrias, mas cuja existência

se infere dos princípios existentes e do regime político-jurídico adotado e já foi

declarada pela jurisprudência e pela doutrina nacionais. Em todo caso, quando

o ordenamento jurídico tenha princípios que estejam formalmente revestidos de

caráter constitucional, estes se revestem claramente da condição de norma

superior da ordem jurídica, como enfatiza Dalmo Dallari, nos seguintes termos:

A Constituição é uma lei, vale dizer, ela se impõe à obediência de
todos, sem qualquer exceção, ninguém estando isento de respeitá-
la. (...) Além dessas implicações, relacionadas com o fato de que a
Constituição é uma lei, existem outras que decorrem da
circunstância de que se trata de uma lei superior, ou seja, da lei que
se colocou acima de todas as demais. Por este motivo, as regras
constitucionais não podem ser contrariadas por nenhuma lei,
nenhum tratado, nenhuma decisão judicial, nenhum acordo entre
particulares em última análise, por nenhum ato que pretenda
produzir efeitos jurídicos no país. 111

Citando Crisafulli, Bonavides lembra que:

Não hesita, a seguir, em demonstrar que um princípio, seja ele
expresso numa formulação legislativa ou, ao contrário, implícito
ou latente num ordenamento, constitui norma, aplicável como
regra (...) de determinados comportamentos públicos ou privados.

Proclama, em seguida, que todo princípio tem eficácia e que “os
princípios são normas escritas e não escritas, das quais
logicamente derivam as normas particulares (também estas escritas
e não-escritas) e às quais inversamente se chega partindo destas
últimas”. 112 (grifos nossos)

Estudiosos do Direito Constitucional ocupam-se da distinção entre

os princípios, e, nesse sentido, Pedro Dallari entende que os princípios

constitucionais que estabelecem os parâmetros das relações exteriores de um

Estado se incluem entre os “princípios jurídicos constitucionalmente

conformadores” definidos pelo constitucionalista português José Joaquim

Gomes Canotilho, que os conceitua como aqueles que “explicitam as

valorações políticas fundamentais do legislador constituinte”113, cujo papel na

vida social é definido por Jorge Miranda, citado por José Afonso da Silva:

111 DALLARI, Dalmo. Constituição e Constituinte, p. 23-24. Apud DALLARI, Pedro. Constituição
e relações exteriores, p. 20.
112 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. P. 245.
113 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 178
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Jorge Miranda ressalta a função ordenadora dos princípios
fundamentais, bem como sua ação imediata, enquanto diretamente
aplicáveis ou diretamente capazes de conformarem as relações
político-constitucionais, aditando ainda que a ação imediata dos
princípios consiste, em primeiro lugar, em funcionarem como critério
de interpretação e de integração, pois são eles que dão coerência
geral ao sistema. 114

Uma análise mais detida dos princípios foge ao escopo deste

trabalho. Entretanto, ao analisar a influência que o princípio da primazia dos

direitos humanos nas relações internacionais do Brasil pode exercer sobre a

normativa brasileira referente à incorporação dos tratados de direitos humanos

ao ordenamento jurídico pátrio, não poderíamos deixar de determinar a noção,

o alcance e as características dessas premissas diretivas do sistema jurídico.

Desse modo, poderemos deixar explicitada a real importância e alcance do

princípio ora em análise, o que faremos em ponto posterior.

1.4 Política externa e Constituição

1.4.1 Direito e relações internacionais

Afirma Pedro Dallari que “As relações exteriores de um país são

determinadas a partir de procedimentos complexos, que envolvem inúmeros

parâmetros fixados por agentes distintos”115. Com efeito, notadamente em uma

sociedade democrática e em vista da maior complexidade das relações

internacionais, uma grande diversidade de atores passa a intervir na

formulação da política externa nacional e a participar das relações

internacionais do Estado, incluindo não apenas o Poder Executivo e o

Legislativo Federal, mas também as demais unidades da Federação (Estados e

Municípios), o mundo acadêmico, a mídia, as associações de classe e as

organizações não-governamentais, apenas para citar alguns exemplos. Com

isso, deixa a condução da política exterior do soberano de ser área de sua

exclusiva competência, e deixam as relações internacionais de serem simples

relações inter-estatais, de complexidade relativamente reduzida, para se tornar

relacionamentos dinâmicos e multifacetados, com o envolvimento de ampla

gama de atores sociais.

114 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 83.
115 DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores, p. 1.
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A realidade das relações internacionais da atualidade é sintetizada

por Carlos Correa e Eduardo White, nos seguintes termos:

Las relaciones internacionales, es decir, el conjunto de intercambios
comerciales, financieros, culturales e institucionales que se realiza
por encima de las fronteras nacionales, son ahora sustancialmente
distintas de lo que eran hace 20 o 30 años. Entre otros factores, los
avances de la tecnología, especialmente em matéria de transportes y
comunicaciones, han eliminado muchos de los obstáculos que
separaban antes a los países, conduciendo tanto a um aumento en
el volumen de las transacciones internacionales como a un cambio
cualitativo en su naturaleza. Pero lo verdaderamente significativo es
que buena parte de estos intercambios, especialmente em matéria
comercial y financiera, tienen lugar y se organizan sin intervención
del control estatal. El resultado de esto proceso es que el Estado ha
perdido su posición de actor único y exclusivo en las relaciones
internacionales.116

Embora o texto acima citado tenha sido escrito há mais de trinta

anos, é o contexto descrito apropriado para descrever o mundo atual. Com

efeito, o final do século XX e o começo do século XXI experimentaram um

processo de vigorosa intensificação das relações internacionais em geral,

notadamente por conta do avanço tecnológico ocorrido em campos como a

Tecnologia da Informação e das Comunicações (TIC) e os transportes.

De fato, o mundo vem experimentando os impactos trazidos pelo

aprimoramento da informática e por sua popularização, que vieram a facilitar os

processos produtivos. Nesse sentido, o progresso no campo da computação é

marcado não só pela maior possibilidade de acesso a ferramentas cada vez

mais sofisticadas por um número crescente de pessoas como também pelo

emprego da informática como meio de obtenção e de intercâmbio de

informações. Pode-se afirmar inclusive que o avanço da informática parece

inseparável da difusão para o público em geral da tecnologia da Internet e das

ferramentas que contam com seus recursos, a exemplo do correio eletrônico,

das comunidades virtuais e da ampla possibilidade de acesso a serviços

disponíveis a qualquer hora e de qualquer computador conectado à rede

mundial de computadores. Com isso, abre-se, para um número crescente de

116 CORREA, Carlos, WHITE, Eduardo. El contról de las empresas transnacionales y la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados in Derecho económico internacional –
Análisis jurídico de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 1975. Apud
DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores, p. 2
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atores, o acesso a um amplo cabedal de informações e de serviços, que têm

contribuído para oferecer facilidades adicionais para os processos produtivos.

Paralelamente, e com a contribuição da tecnologia da informática,

fenômenos como a expansão da telefonia celular e da televisão a cabo, com

canais de alcance mundial, também vieram a facilitar o fluxo global de

informações. Adicionalmente, o barateamento das viagens aéreas veio a

facilitar os fluxos de pessoas e cargas em escala internacional.

Dessa forma, com o progresso tecnológico que a humanidade vem

experimentando em tempos recentes, e que não se restringe aos exemplos

mencionados acima, vêm aumentando as possibilidades de que mais pessoas

se relacionem com mais rapidez e eficiência, apesar de se encontrarem em

distâncias cada vez maiores. Em decorrência desse fato, tem havido em todo o

mundo um significativo incremento nos fluxos internacionais de pessoas e de

bens, bem como de informações, que transitam cada vez mais rapidamente,

em escala global, muitas vezes independentemente de qualquer influência

estatal, fazendo com que as relações internacionais envolvam, em grau cada

vez mais crescente, outros atores que não os Estados.

Outro processo de grande relevância experimentado pelo mundo

nas últimas duas décadas, e que também vem contribuindo para o maior

dinamismo das relações internacionais, é a relativa uniformização de sistemas

políticos e de políticas econômicas ocorrida em diversos países, levado a cabo

na esteira do fim da Guerra Fria e do regime socialista na maior parte dos

Estados onde era adotado. Com efeito, tornaram-se comuns, nos últimos anos,

medidas de abertura dos mercados nacionais e de liberalização do comércio

internacional, difundiram-se processos de integração regional e adotaram-se,

em geral, processos de desregulamentação da atividade econômica. Tais

medidas vieram a facilitar ainda mais os fluxos internacionais, já que a

diminuição e retirada de barreiras ao livre comércio de bens e de serviços e a

maior similaridade de regimes políticos e econômicos, aliadas ao

supramencionado avanço na Tecnologia da Informação e das Comunicações,

vieram a remover obstáculos ao incremento das relações internacionais em

todos os campos.



65

Com esses fenômenos, a sociedade internacional veio a assistir ao

fortalecimento de outros atores sociais. Com efeito, certas entidades, como

empresas transnacionais e organizações não-governamentais, aparentam

reunir e exercer mais poder e influência do que certos Estados soberanos.

Além disso, a intensificação das relações internacionais trouxe, entre outros

desdobramentos, a flexibilização das fronteiras nacionais tradicionais, já que

vem aumentando a possibilidade de que um acontecimento qualquer, ocorrido

no território de um país, venha a causar impactos em outras partes do mundo e

fazendo com que os Estados estejam, em geral, cada vez mais dependentes

de fatos que ocorram fora de suas fronteiras.

Comentando acerca da globalização, Amado Cervo e Clodoaldo

Bueno afirmam:

A globalização engendrou nova realidade econômica, caracterizada
pelo aumento do volume e da velocidade dos fluxos financeiros
internacionais, pelo nivelamento comercial em termos de oferta e
demanda, pela convergência de processos produtivos e, enfim, pela
convergência de regulações nos Estados.117

Por tudo isso, vem-se erodindo a ordem internacional tradicional,

formada a partir da Paz de Vestfália, que encerrou a Guerra dos Trinta Anos na

Europa, em 1648, e que configurou a comunidade internacional como um

esquema eminentemente formado por Estados e fundamentado em sua ação

soberana, estruturando um sistema que pretendia manter a paz e a

estabilidade ao estruturar a sociedade internacional ao redor de poucos atores,

no caso os Estados, todos soberanos e iguais entre si, que centralizariam as

questões relativas ao relacionamento internacional de suas respectivas

sociedades.

A respeito, Pedro Dallari, citando Celso Lafer, afirma o seguinte:

Explica Celso Lafer que o Tratado de Vestfália, de 1648, que
formalizou o fim da Guerra dos Trinta Anos na Europa, “representou
a consolidação de uma ordem mundial constituída exclusivamente
pelos governos de Estados soberanos. Estes teriam liberdade
absoluta para governar um espaço nacional – territórios – podendo
entrar em acordos voluntários – tratados – para regular as relações
externas e intraconexões de vários tipos”. A pedra angular desse
novo quadro foi a noção de soberania, “construída tendo como

117 BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. História da política exterior do Brasil, p. 455.
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princípio, de um lado, a concepção de um poder originário, que não
resulta de nenhum outro, do qual teria obtido seu título; e de outro, a
concepção de um poder supremo, que não teria outro poder igual ou
concorrente.

Para Celso Lafer, “De acordo com a Lógica de Vestfália, os governos
eram soberanos e iguais (...). O equilíbrio mecânico do poder,
portanto, baseado na ação individual dos Estados entendidos como
atores únicos da ação política seria o princípio organizador das
relações internacionais”.118

Na ordem internacional tradicional, portanto, havia poucos

membros, no caso apenas os Estados, únicos entes que poderiam manter

entre si relacionamento além de suas fronteiras e que se colocavam uns frente

aos outros, pelo menos do ponto de vista jurídico, em mesmo nível de

igualdade. De fato, era a sociedade internacional entendida como sociedade

meramente de Estados, iguais entre si, centralizando o poder de pôr em

marcha o relacionamento internacional da sociedade que governava, o que

deveria facilitar a construção de um mundo de paz e de estabilidade.

Canotilho acrescenta que a ordem criada pela Paz de Vestfália

criou o Estado como forma de organização jurídica do poder dotada de uma

qualidade que a distingue de outras entidades, notadamente a qualidade de

poder soberano, traduzido num “poder supremo no plano interno e num poder

independente no plano internacional”119, restando fundamentada, portanto, na

idéia de “unidade política soberana do Estado”120. Como poder supremo

internamente, tem o Estado, segundo o autor, o “monopólio de edição do direito

positivo do Estado”121 e o “monopólio da coação física legítima para impor a

efectividade de suas regulações e dos seus comandos”122. Já a soberania

internacional é assim precisamente definida pelo autor em apreço:

A soberania internacional (termo que muitos internacionalistas
afastam, preferindo o conceito de independência) é, por natureza,
relativa (existe sempre o alter ego soberano de outro Estado), mas
significa, ainda assim, a igualdade soberana dos Estados que não

118 DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores, p. 2-3, nota 24. A obra de Celso Lafer
citada é Paradoxos e possibilidades, editada no Rio de Janeiro, pela editora Nova Fronteira,
em 1992 (p. 69-71).
119 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 90. Na página
1318 dessa mesma obra, o autor refere-se ao paradigma criado pela Paz de Vestfália não
como “paradigma vestfaliano”, como fariam outros autores, mas como “paradigma
hobbesiano/vestfaliano”.
120 Ibid. p. 90.
121 Ibid. p. 90.
122 Ibid. p. 90.
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reconhecem qualquer poder superior acima deles (superiorem non
recognoscem).123

Entretanto, o formato da ordem internacional traçado a partir da

Paz de Vestfália veio a sofrer desgaste, demonstrando-se incapaz de manter a

paz e a estabilidade que pretendia assegurar e inadequado à realidade

mundial. Com efeito, a teórica igualdade entre os Estados no campo jurídico-

formal nunca logrou superar a desigualdade de fato, que até hoje se percebe

na sociedade internacional, onde são evidentes os diferenciais de poder em

campos como o econômico, o financeiro, o militar e o cultural. Além disso, a

paz e a estabilidade pretendidas dependiam de uma lógica coletiva, muito difícil

de ser articulada a partir da existência de um número muito grande de centros

de poder autônomos, o que dificultava a estruturação de uma ordem

permanente. É nesse sentido que Cançado Trindade, examinando o período

compreendido entre a Paz de Vestfália (1648) e a proclamação da Declaração

Universal dos Direitos Humanos (1948) afirma:

Três séculos de um ordenamento jurídico internacional marcado pelo
predomínio das soberanias estatais e exclusão dos indivíduos não
foram capazes de evitar as violações maciças dos direitos humanos,
perpetradas em todas as regiões do mundo, e as sucessivas
atrocidades de nosso tempo, inclusive as contemporâneas, como o
holocausto, o gulag, seguidos de novos atos de genocídio, e.g. no
sudeste asiático, na Europa Central (ex-Iugoslávia) e na África
(Ruanda).124

Além disso, a deterioração dos paradigmas vestfalianos vem

aprofundando-se ainda mais por conta de fatores que adquirem relevância

também dentro da presente pesquisa, que vieram a abalar o conceito

tradicional de soberania e demonstrar que a ordem internacional girava

também ao redor de outros poderes que não os Estados e de temas cuja

solução não poderia depender senão de uma ação internacional.

Por um lado, esse fenômeno ocorre a partir dos desdobramentos

da necessidade de que os Estados, na atualidade, se envolvam em esquemas

cada vez mais complexos de cooperação internacional, para fazer face a

problemas que já não podem ser resolvidos pela ação solitária de um Estado.

123 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 90.
124 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2. p. 414.
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De fato, há vários temas da agenda internacional que não podem

ser resolvidos “numa base exclusivamente individual e territorial”125, ora por sua

natural complexidade, que requer ação conjunta de vários atores, ora por conta

da extensão dos impactos que podem causar, inclusive além das fronteiras

onde são produzidos. Com efeito, o atual quadro das relações internacionais

revela a existência de questões como a dos direitos humanos, do meio

ambiente, da não-proliferação de armas biológicas, nucleares e químicas e da

paz em geral que têm exigido esforços conjuntos da comunidade internacional,

por conta de fatores como a dificuldade de que apenas um Estado disponha de

recursos suficientes para enfrentar esses problemas a contento e porque suas

conseqüências são sentidas muitas vezes nos territórios de outras entidades

estatais. Com isso, fica mais restrito o campo que antes se incluía no âmbito da

jurisdição doméstica exclusiva do Estado, a qual passa a sentir a influência de

outras jurisdições estatais e do Direito Internacional, ramo do Direito que se

caracteriza, entre outros aspectos, por não pertencer exclusivamente a um

Estado, e que é normalmente empregado como instrumento jurídico da

cooperação internacional.

Outro motivo que vem a abalar a lógica de Vestfália e o conceito

tradicional de soberania emerge do fato de que, na atualidade, com o

contributo da moderna revolução científica e tecnológica e da expansão do

liberalismo político e econômico, as relações internacionais não mais

necessariamente transitam ou requerem os canais diplomáticos oferecidos pelo

Estado. Na atualidade, organizações como as empresas estabelecem vínculos

internacionais dispensando o apoio estatal, agindo por caminhos próprios e

atuando como verdadeiros atores das relações internacionais, chegando a

serem considerados, por parte de alguns autores, como sujeitos de direito

internacional. Nesse sentido, Celso Lafer afirma o seguinte:

Classes, empresas, valores e idéias, partidos, associações
profissionais, grupos de pressão são todos protagonistas no campo
das relações internacionais, que agem por formas e caminhos

125 DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores, p. 4, nota 24.
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próprios, agregando, por isso mesmo, uma significativa dimensão
transnacional às relações internacionais.126

Com tudo isso, pode-se afirmar que a sociedade internacional é

pluralista, ainda que, no âmbito do Direito Internacional Público, continuem a

persistir polêmicas acerca da personalidade jurídica de outros atores que não o

Estado, porque parte da doutrina na matéria ainda reluta em conferir a

personalidade jurídica internacional a atores como o indivíduo.

Entretanto, em caráter prático, não é mais possível negar que as

normas internacionais se apliquem ao indivíduo e a outros atores, bem como

que às vezes estes reúnem certa capacidade de agir no campo internacional,

ainda que mais restrita do que o Estado. Com efeito, ainda que, por exemplo,

uma pessoa natural não tenha capacidade para celebrar tratados127, reúne

competência para, em casos particulares, atuar diretamente no cenário

internacional. Nesse sentido, cabe recordar que a Convenção Americana sobre

Direitos Humanos (Pacto de São José) permite, em seu artigo 44, a

apresentação de denúncias de violações dos direitos humanos nas Américas

diretamente junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos128, órgão

da Organização dos Estados Americanos (OEA) fundamentalmente dedicado a

promover a observância e a defesa dos direitos humanos na região.

Cabe ressaltar que, paralelamente à expansão do pluralismo de

atores no cenário internacional e no Direito Internacional, verifica-se também

uma multiplicação dos ordenamentos jurídicos. Com efeito, a par da

manutenção das ordens jurídicas estatais e nacionais, continuam a existir

outros sistemas normativos, do que o próprio Direito Internacional é um

exemplo, embora não único. Nesse sentido, mencionamos a existência do

126 LAFER, Celso. Paradoxos e possibilidades. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982, p. 71-83.
Apud DALLARI, Pedro. Op. cit., p. 5.
127 De fato, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, dispõe, em seu artigo
1,a, que o tratado é “um acordo internacional concluído por escrito entre Estados”, e é
complementada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e
Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 1986, que estende, em
seus artigos 1 e 2, o conceito de “tratado” aos atos internacionais que contem com
organizações internacionais entre suas partes signatárias.
128 Reza o artigo 44 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que “Qualquer pessoa
ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais
estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham
denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte.”
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Direito Canônico e da chamada Lex Mercatoria, que nasce das peculiaridades

do comércio internacional e é voltada à regulamentação dos contratos

internacionais do comércio129.

Por fim, emerge o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ramo

do Direito que visa a promover e proteger a dignidade humana em caráter

universal e que, nesse sentido, reclama primazia dentre todas as normas

jurídicas, preconizando que a proteção dos direitos da pessoa deve prevalecer

inclusive diante da soberania estatal. Posteriormente, examinaremos mais

detidamente o tema, cabendo-nos, porém, adiantar que, para Cançado

Trindade, acerca da proteção internacional dos direitos humanos, “o consenso

generalizado formado hoje em torno da necessidade da internacionalização de

sua proteção corresponde a uma manifestação cultural de nosso tempo”130.

A título de síntese acerca da deterioração do paradigma

vestfaliano, citamos Canotilho, que afirma, em análise sobre as características

do poder estatal, o que se segue:

O Estado, tal como acaba de ser caracterizado, corresponde, no
essencial, ao modelo de Estado emergente da Paz de Vestfália
(1648). Este modelo, assente, basicamente, na idéia de unidade
política soberana do Estado, está hoje relativamente em crise como
resultado dos fenónemos da globalização, da internacionalização e
da integração interestatal.131

Ainda sobre o novo modelo de Estado que se forma na atualidade,

bem como sobre a globalização em geral, afirma Canotilho o seguinte:

A globalização das comunicações e informações e a “expansão
mundial” de unidades organizativas internacionais (organizações não

129 Nesse sentido, Beat Walter Rechsteiner afirma que a Lex Mercatoria se refere “às práticas
internacionais de comércio, procurando identificar e sistematizar regras do comércio que
formassem um corpo constituído de verdadeiras normas jurídicas, aplicáveis às transações
comerciais, decorrentes dos usos e costumes daqueles que participam do comércio
internacional”. Ver: RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática,
p. 63. Já Esther Engelberg refere-se à Lex Mercatoria como “Direito da sociedade internacional
dos compradores e vendedores”, informando que estes “têm, com efeito, constituído uma figura
contratual, a venda comercial internacional, que constitui, tanto no que concerne a sua
formação, quanto ao conteúdo das obrigações contratuais, uma verdadeira carta, base da
sociedade extra-estatal e internacional que eles formam”. Ver: ENGELBERG, Esther. Contratos
internacionais do comércio, p. 27.
130 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. (editor).
A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 211.
131 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 90.
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governamentais) privadas ou públicas (mas não estatais), deslocam
o papel obsidiante do “actor estatal”, tornando as fronteiras cada vez
mais irrelevantes e a interdependência política e econômica cada
vez mais estruturante.132

Celso de Albuquerque Mello é outro autor que vem a dar conta da

mudança do conceito de soberania na atualidade:

A tendência atual é a de a soberania existir como um conceito
meramente formal, isto é, estado soberano é aquele que se encontra
direta e imediatamente subordinado ao Direito Internacional Público.
O seu conteúdo é cada vez menor, tendo em vista a
internacionalização da vida econômica, social e cultural. As
organizações internacionais têm proliferado nos mais diferentes
domínios. Os que visam à integração econômica são aqueles em
que a noção de soberania sofre uma restrição mais profunda.133

Por fim, Antônio Celso Alves Pereira procura resumir os elementos

essenciais da nova ordem mundial:

a) no vetor econômico, a globalização da economia, via integração
de espaços econômicos regionais;b) no vetor cultural, a integração
mundial via mídia eletrônica; no vetor político-jurídico, a consolidação
de redes de organizações internacionais de âmbito universal e
regional, com finalidades gerais e especiais, bem como de
organizações supranacionais e de organismos transnacionais não-
governamentais, que tornaram possível o tratamento racional de
temas de pleno interesse da humanidade que, até 1945, estavam
circunscritos às abordagens meramente declaratórias.134

Em vista do exposto, e na medida em que avança o processo de

relativização da soberania estatal e de pluralização de atores e de

ordenamentos jurídicos no cenário internacional, poder-se-ia questionar o

motivo de os Estados regulamentarem juridicamente suas respectivas políticas

externas, mormente em nível constitucional.

Dentre as razões elencadas para que o Estado mantenha uma

preocupação com a regulamentação de sua ação no âmbito internacional,

Pedro Dallari aponta “a circunstância de que não necessariamente se pode

132 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit. p. 1317.
133 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 130.
134 PEREIRA, Antônio Celso Alves. O acesso à justiça e a adequação da legislação brasileira
aos instrumentos internacionais relativos as direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no
direito brasileiro, p. 191-192.
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caracterizar como inevitável – e mesmo conveniente – a diluição do potencial

normatizador do ordenamento estatal no tocante às relações internacionais”135.

Com efeito, a aparente redução do poder soberano do Estado, que

vem se operando pelos motivos anteriormente analisados, não implica em total

desmobilização das possibilidades de ação estatal. De fato, o Estado,

especialmente o Estado Democrático de Direito, não perdeu toda a sua

capacidade de continuar exercendo influência na vida social e, mesmo com

poder reduzido em comparação com o passado, continua dispondo de meios

para interferir no desenvolvimento da sociedade, mormente em vista do

interesse público. Nesse espírito, Pedro Dallari cita autores que demonstram a

importância de que o Estado mantenha certo controle sobre os movimentos

internacionais de atores cujas ações podem trazer impactos negativos sobre a

vida social:

Susan Lee Zarazoga de Rovira, vai mais além e, valendo-se da
argumentação de Haroldo Valladão e Luiz Olavo Baptista, pondera
os riscos de uma lex mercatoria, dissociada completamente do
controle social possibilitado pelo ordenamento jurídico estatal,
representar, com seus mecanismos, um perigoso instrumento de
subordinação de parceiros economicamente mais fracos na
comunidade internacional. Hermes Marcelo Huck reforça tal
entendimento – ao analisar a proposta de desconexão do contrato
internacional celebrado pelo Estado com empresa multinacional em
relação a direito nacional, com a configuração de uma lex contractus
– quando afirma que, “salvo raras exceções, a internacionalização do
contrato almeja unicamente à proteção dos interesses da empresa
multinacional, para que prevaleçam estes em face de interesses
públicos revelados pelo Estado contratante, em caso de conflito
entre ambos”136.

Por fim, é sabido que a multiplicidade de ordenamentos jurídicos

não implica em que tais sistemas normativos não se relacionem entre si, como

se fossem verdadeiros compartimentos impenetráveis. Com tudo isso, o

estabelecimento de regras referentes à política exterior de um Estado pode

evidentemente exercer influência sobre outros ordenamentos jurídicos

existentes dentro da entidade estatal ou paralelamente a esta. É o que afirma

Pedro Dallari:

Portanto, na medida em que os diferentes sistemas normativos não
constituem compartimentos estanques e, muitas vezes, têm idéias e

135 DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores, p. 8.
136 Id. p. 9
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valores informadores comuns, o tratamento dado às relações
exteriores do país no seio do ordenamento jurídico estatal não deixa
de se configurar como fonte de referência – em maior ou menor
escala – para os demais ordenamentos jurídicos.137

Como poderemos apurar no âmbito da presente pesquisa, os

princípios voltados à regulamentação das relações internacionais do Brasil

estabelecidos na Constituição Federal relacionar-se-ão com o Direito

Internacional, notadamente, em vista do escopo deste trabalho, com o Direito

Internacional dos Direitos Humanos, o qual, por sua vez, também deverá servir

de referência para a ordem jurídica interna brasileira.

Por fim, a importância de que os Estados regulem o modo pelo qual

se comportam internacionalmente é salientada no momento em que se

intensificam as relações internacionais, as quais não prescindem de

parâmetros para um desenvolvimento estável e seguro. Nesse sentido, adquire

relevância o estabelecimento, pelos Estados, de parâmetros claros, que

permitam prever que posturas adotarão em suas ações externas, permitindo a

geração de um quadro de maior estabilidade e segurança. Ao mesmo tempo, o

compromisso estatal com certos valores importantes para a convivência

internacional permite que esta também se desenrole estavelmente.

1.4.2 Constituição e relações exteriores

Historicamente, o processo de formulação e de execução da

política externa dos Estados, no exterior e no Brasil, tem-se caracterizado, em

regra, pela resistência à participação da sociedade e ao controle democrático.

Tal circunstância fica evidente, no caso brasileiro, a partir dos anos

90, mormente a partir do Governo Fernando Henrique Cardoso, em que os

textos e a prática de política externa brasileira passaram a externar a

preocupação governamental com a maior interlocução com a sociedade quanto

ao tema. Desde então, o Governo do Brasil começa a demonstrar interesse na

maior participação da sociedade civil em geral no tocante aos temas de

relações exteriores, cujo tratamento era outrora normalmente visto como da

137 DALLARI, Pedro. Op. cit., p. 10.
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alçada quase exclusiva da Presidência da República, do Ministério das

Relações Exteriores e, quando legalmente exigido, do Congresso Nacional.

Decerto que a Constituição Federal estabeleceu ser competência

da União e do Presidente da República a condução da política externa

brasileira138. Entretanto, no Estado Democrático de Direito, não mais se

concebe que as articulações em torno da política externa no Brasil e a sua

execução prescindam de limites impostos pela ordem jurídica e ignorem a

articulação e a coordenação com outros atores sociais relevantes, a exemplo

do mundo acadêmico, da mídia e da sociedade civil, organizada ou não, bem

como das demais unidades da Federação (Estados, Distrito Federal e

Municípios), o que veio a formar a vertente da política exterior pátria conhecida

como “diplomacia federativa”.

A esse respeito, é demonstrativa da ação do Itamaraty, voltada à

maior interação do Governo Federal com outros atores que tenham interesses

na seara externa ou que se reflitam nas relações internacionais do Brasil, a

criação, em 1997, da Assessoria de Relações Federativas (ARF) do Ministério

das Relações Exteriores, hoje AFEPA (Assessoria de Relações Federativas e

Parlamentares), órgão que mantém a competência de promover a devida

articulação entre o Itamaraty e os Governos dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, com o objetivo de assessorá-los em suas iniciativas externas e

providenciar o atendimento às consultas por estes formuladas, bem como de

propiciar a devida coordenação com o Congresso Nacional em temas que

tenham interface internacional.

Em palestra proferida em 2002, com o tema "O Itamaraty e as

Relações Federativas", promovida por ocasião da Conferência sobre

Federalismo Cooperativo, realizada no Rio de Janeiro, o então Chefe da

Assessoria de Relações Federativas (ARF) do Ministério das Relações

Exteriores, Conselheiro Hélio Vitor Ramos Filho, traçou alguns aspectos desse

138 De fato, o artigo 21, I, da Constituição Federal estabelece, textualmente, que “Compete à
União: I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais”. Ao mesmo tempo, essa é a inteligência do artigo 84, VII e VIII, da Carta Magna
que dispõe que “Compete privativamente ao Presidente da República: VII - manter relações
com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; VIII - celebrar tratados,
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”.
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novo estilo de política externa marcado pela maior interlocução com outros

atores sociais (grifos nossos):

Em nome do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
Professor Celso Lafer, e em meu próprio, gostaria de congratular-me
com a Confederação Nacional de Municípios, a Secretaria de
Assuntos Federativos da Presidência da República, o "Forum of
Federations" e a Fundação Konrad Adenauer pela iniciativa da
realização desta Conferência, à qual o Ministério das Relações
Exteriores, por meio da Assessoria de Relações Federativas, que
chefio desde setembro de 2001, teve a satisfação de emprestar seu
apoio institucional.

O Itamaraty atribui a maior importância a foros como este, que
congrega de forma representativa o poder local e a sociedade
civil, com o objetivo de discutir, de forma ampla e construtiva, a
questão das relações federativas.

(...)

A criação da ARF resulta pois da permanente preocupação do
Ministério das Relações Exteriores em desenvolver
instrumentos institucionais que o habilitem a acompanhar a
evolução interna da sociedade brasileira e a fazer frente aos
novos desafios que o País enfrenta em um cenário internacional
marcado por profundas transformações.

A complexa e dinâmica ordem mundial que se delineia a partir
dessas mudanças aponta para um fortalecimento do poder local,
que se mostrou capaz, em muitas circunstâncias, de ocupar
com eficácia o espaço de mediação entre as demandas dos
cidadãos e fenômenos de caráter transnacional. Em função
disso, os governos subnacionais têm assumido um papel de maior
destaque nas relações externas dos Estados.

Para sistemas federativos, como o Brasil, essa nova realidade traz
desafios e oportunidades. O reconhecimento da importância do
poder local, marca de nossa tradição republicana desde suas
origens, foi aprofundado institucionalmente com a Constituição
Federal de 1988, que caracterizou os Municípios como entes da
Federação.

(...)

Em que pese a determinação constitucional, que reserva com
exclusividade à União a competência de formular e implementar a
política externa brasileira, há uma clara percepção, por parte do
Itamaraty, da necessidade e da importância de integrar as iniciativas
e prioridades de Estados e Municípios ao processo de identificação
dos grandes interesses nacionais, que exige o constante
aprimoramento do diálogo entre o Ministério das Relações
Exteriores, os diversos níveis da administração pública e a
sociedade civil organizada.

Além disso, cabe também salientar que a articulação, em uma
mesma estratégia global, das diferentes possibilidades de inserção
internacional que se abrem hoje para a União, os Estados e os
Municípios, oferece oportunidades de sucesso maiores do que
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iniciativas isoladas, podendo assim resultar em maiores benefícios
para o conjunto da população.

(...)

Concluo, reafirmando que existe uma firme disposição do
Itamaraty de aproximar, cada vez mais, a sociedade brasileira
dos temas e do cotidiano da nossa diplomacia. E essa intenção
será bem-sucedida à medida que os entes federativos e a sociedade
civil também tragam à ARF suas demandas e suas contribuições, em
uma relação construtiva, que dê ainda maior legitimidade à atuação
do Brasil no cenário internacional.

Pois, a sociedade não vem a reboque do governo. Ao contrário:
o governo atua para canalizar e dar forma a um sentimento pré-
existente, muito forte, que deve necessariamente encontrar
modos adequados de expressão e institucionalização.139

A necessidade da articulação da atividade de condução da política

externa brasileira com os interesses da sociedade é evidenciada também

quando se cogita do papel exercido pelo Diplomata nos dias atuais:

As tarefas do diplomata estão sintetizadas no trinômio clássico:
"informar, representar, negociar". O diplomata deve manter o seu
país informado sobre o cenário internacional, deve trabalhar
continuamente para marcar a presença e difundir a imagem de seu
país no exterior, e deve estar preparado para defender os interesses
nacionais em negociações externas de caráter bilateral ou
multilateral.

A esta fórmula que enfatiza a atuação do diplomata no exterior,
torna-se necessário acrescentar uma quarta tarefa: a da articulação
interna. Identificar os interesses nacionais está na base do trabalho
diplomático. O diplomata deve manter-se em permanente processo
de articulação com os demais funcionários governamentais, com os
parlamentares, e com os setores organizados da sociedade civil,
para poder definir os interesses nacionais e defendê-los de forma
adequada no plano externo. Nada mais falso do que pensar, como
às vezes ocorre, que se trataria de carreira na qual os longos
períodos de permanência no exterior iriam aos poucos criando um
distanciamento do funcionário em relação a seu país. O diplomata
trabalha permanentemente com raízes muito sólidas na realidade
nacional.140

Pedro Dallari entende que o motivo para o relativo hermetismo no

tratamento dos assuntos externos do ente estatal na história se deveria a uma

“perspectiva administrativista do tratamento da inserção do Estado na

139 FILHO, Hélio Vítor Ramos. O Itamaraty e as Relações Federativas. Palestra do Chefe da
Assessoria de Relações Federativas (ARF), por ocasião da Conferência sobre Federalismo
Cooperativo, realizada no Hotel Glória em 06/05/2002. Disponível em:
<http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe.asp?ID_DISCUR
SO=1670>. Aceso em 17/05/2007.
140 BRASIL. Embaixada do Brasil em Ottawa. Diplomacia brasileira. Disponível em:
<http://www.brasembottawa.org/prt/diplomacia>. Acesso em: 18/05/2007.
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comunidade internacional”141, pela qual as relações exteriores da entidade

estatal seriam vistas essencialmente como decorrentes da política externa

formulada e implementada pelo governo. Com isso, seria a política de relações

exteriores própria da alçada governamental, relacionada esta com maior

freqüência, entretanto, apenas como Poder Executivo, não como parlamento

ou sociedade em geral.

Celso Lafer completa esse raciocínio, destacando o caráter

reservado da atividade de condução das relações internacionais de um Estado

na história:

Tradicionalmente, a Diplomacia, na Idade Moderna, era uma
atividade sigilosa. Emanava do poder pessoal de soberanos
absolutistas que não prestavam contas aos seus súditos de sua ação
e da de seus agentes. Neste contexto, o segredo era instrumento
normal do exercício ex parte principis do poder, pois os governantes
adotavam como perspectiva, tida como legítima, a preocupação com
a manutenção de seu poder e a necessidade de se defenderem de
inimigos internos e externos. Daí a teoria da razão-de-estado que
dava ao soberano o privilégio de se colocar acima do direito comum
no interesse do bem comum, com fundamento no jus dominationis.
(...) O sistema internacional contemporâneo tem, no entanto, como
uma de suas características, a heterogeneidade das formas de
governo dos estados que o integram. Assim, os estados
democráticos necessariamente atuam num contexto no qual nem
todos são democráticos ou procedem de boa-fé. Daí, apesar da
crescente publicidade da conduta externa dos estados, a efetiva
existência de limites ao ideal da diplomacia aberta. Por isso, mesmo
as democracias, quando atuam no campo diplomático, exercem o
poder de maneira mais opaca. Isso explica como a política externa
enseja o sigilo.142

O caráter reservado da atividade diplomática diria respeito a uma

série de possíveis causas. Em regimes totalitários, certamente ao caráter

centralizado e absoluto do poder. Em qualquer regime político, autoritário ou

não, o sigilo no âmbito da política externa seria conseqüência natural da

imprevisibilidade das relações internacionais, levando a atitudes de certo

hermetismo em relação aos outros Estados e, até mesmo, à própria sociedade.

Nesse sentido, poder-se-ia atribuir o grau de reserva dos temas relativos às

relações internacionais ao fato de que alguns pontos da política externa podem

141 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores, p. 13
142 LAFER, Celso. Diplomacia e transparência: o arquivo do Itamaraty. Revista do Arquivo
Nacional. Brasília. Imprensa Nacional, v. 4, n. 2, jul/dez 1989; v. 5, n. 1, jan/jun 1990, p. 36 ss.
Apud DALLARI, Pedro. Op. cit., p. 14-15.
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tratar de questões sensíveis, como aquelas vinculadas à própria segurança

nacional. A distância da sociedade do tema das relações internacionais dever-

se-ia também ao caráter altamente especializado, do ponto de vista técnico, do

campo da política externa, o qual, pelo menos em países como o Brasil,

costuma ser marcado por padrões de continuidade e permanência típicos das

atividades típicas de Estado, que dizem respeito a interesses nacionais

permanentes e revestidos do caráter da essencialidade.

Por fim, a idéia de razão de estado ainda é associada à reserva

que tem acompanhado o tratamento do tema das relações internacionais. A

noção de razão de estado teve origem com Maquiavel e referia-se às medidas

de caráter racional que um governante deveria tomar com o objetivo de

preservar a integridade e o poder de um Estado, cujo interesse era entendido

como primário. Posteriormente, o termo veio a revestir-se de conotação

negativa, havendo fundamentado ações que, com o suposto fim de alcançar o

bem comum, terminaram por se caracterizar amiúde pela discrepância com

valores, princípios e regras de caráter ético e jurídico, tudo com o suposto

objetivo de privilegiar os interesses da entidade estatal. Veio também a teoria

da razão de estado a justificar, racionalmente, a ocorrência de um mal menor

com vistas a evitar um mal maior, ainda que esse mal aflija os nacionais do

próprio Estado ou aliados e que implique em violações de interesses ou

princípios caros para o ente estatal. Por fim, essa noção passa também, para

Antônio Celso Alves Pereira, pela idéia de “competência nacional exclusiva”143.

Entretanto, entendemos que, num regime de Estado Democrático

de Direito, marcado pela necessidade de participação e legitimação da

sociedade na condução dos destinos do Estado e pela imposição de limites ao

poder, não se concebe que o ente estatal atue ao arrepio de amarras

estabelecidas pelo ordenamento jurídico, ainda que supostamente voltado a

defender o interesse nacional. Essa circunstância, somada ao caráter de

essencialidade da política externa como atividade típica de Estado, salienta

ainda mais a necessidade de que a atividade estatal no campo das relações

143 PEREIRA, Antônio Celso Alves. O acesso à justiça e a adequação da legislação brasileira
aos instrumentos internacionais relativos as direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no
direito brasileiro, p. 192.
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internacionais esteja sujeita a parâmetros e controles sociais, ou seja,

paradigmas e regras que tornem possível seu “balizamento, o

acompanhamento e o controle por parte da sociedade”144.

A propósito da restrição da idéia de razão de estado na ordem

constitucional atual, cabe também recordar a advertência de Canotilho,

anteriormente citada no bojo deste trabalho, segundo a qual a supremacia da

Constituição tem como corolário direto a noção de “força normativa da

Constituição”, pela qual não só a Constituição compreende regras que

prevalecerão mesmo diante de circunstâncias como a “pretensão de

prevalência de <<fundamentos políticos>>, de <<superiores interesses da

nação>>, da <<soberania da nação>> sobre a normatividade jurídico-

constitucional”145

Com isso, algumas Constituições modernas têm conferido atenção

ao tema da regulamentação das relações internacionais, estabelecendo o

marco legal da política externa dos respectivos Estados. Cabe ressaltar,

porém, que o tratamento constitucional das relações exteriores tem incluído

não apenas limitações ao poder de ação estatal no cenário externo, mas

também o estabelecimento de objetivos de política exterior, visando portanto

tanto a fixar vedações como a estabelecer metas e programas de ação. É

também uma maneira de estabelecer a forma de relacionamento do

ordenamento estatal com a ordem jurídica internacional, dentro da qual o

Estado está ineludivelmente inserido e de adaptar e de inserir na ordem

constitucional preceitos relativos à ordem internacional, naquilo que Paulo

Bonavides146 chama de “internacionalização do Direito Constitucional” e de

“constitucionalização do Direito Internacional”.

A regra geral é que as diferentes Constituições vêm adotando

aquilo que Canotilho chama, ao dissertar sobre a Constituição portuguesa de

1976, de “princípio da abertura internacional”147, também conhecido como

princípio internacionalista. A adoção desse princípio importa em determinados

144 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores, p. 15-16.
145 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 248.
146 A respeito, ver: BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 32-33.
147 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 363.
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desdobramentos, analisados por Canotilho em exame do processo da abertura

internacional da Constituição da República Portuguesa de 1976 e que parecem

cabíveis também a outros Estados, inclusive porque se referem ao próprio

contexto internacional atual, em que praticamente todos os Estados estão

inseridos, por mais que proclamem políticas isolacionistas.

Resumindo o pensamento de Canotilho148, o princípio

internacionalista implica na inclusão do Estado na comunidade internacional e

na aceitação daquilo que o autor chama de “dimensões fácticas e jurídicas da

interdependência nacional”, levando a que ocorra a “abertura da Constituição”,

que passa a não mais pretender “fornecer um esquema regulativo exclusivo e

totalizante assente num poder estatal soberano para aceitar os quadros

ordenadores da comunidade internacional”, abrindo mão, portanto, da

prerrogativa de regular, em caráter exclusivo e supremo, a vida estatal. Nesse

sentido, afirma-se o papel do Direito Internacional para o Estado, tanto como

limitador da entidade estatal em sua atuação internacional, consolidando

juridicamente a figura do “Estado internacionalmente limitado”, como vinculativo

também dentro da própria ordem jurídica interna, caracterizando o

reconhecimento do Direito Internacional como direito interno.

O princípio internacionalista impõe que o Estado participe

ativamente na solução dos problemas internacionais, vinculando, portanto, a

entidade estatal à participação nos esquemas de cooperação internacional

voltados ao tratamento das questões internacionais, como a paz e a

segurança, o comércio internacional, o meio ambiente e os direitos humanos.

Por fim, e a propósito dos temas de interesse da comunidade internacional, a

abertura internacionalista pressupõe o vínculo a uma “base antropológica

amiga de todos os homens e de todos os povos (dignidade humana, direitos

humanos”149, o que leva claramente à constatação de que o princípio

internacionalista não leva à abertura constitucional a qualquer ordem, mas

àquela ordem conformada por princípios fundados, basicamente, nos direitos

humanos e nos direitos dos povos, voltados, portanto, para a promoção da

148 Canotilho vai empreender breve análise acerca do sentido da abertura internacional da
Constituição Portuguesa. A respeito, ver: CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 363-364.
149 Id. p. 363.
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dignidade humana, da paz e da cooperação internacional.

Um dos Estados cuja Constituição consagrou princípios relativos às

relações internacionais foi exatamente Portugal, nos seguintes termos:

Artigo 7.º
(Relações internacionais)

1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da
independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos
direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução
pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos
internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros
povos para a emancipação e o progresso da humanidade.

2. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e
de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas
relações entre os povos, bem como o desarmamento geral,
simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e
o estabelecimento de um sistema de segurança colectiva, com vista
à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a
justiça nas relações entre os povos.

3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e
independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à
insurreição contra todas as formas de opressão.

4. Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação
com os países de língua portuguesa.

5. Portugal empenha-se no reforço da identidade europeia e no
fortalecimento da acção dos Estados europeus a favor da
democracia, da paz, do progresso económico e da justiça nas
relações entre os povos.

6. Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelos
princípios fundamentais do Estado de direito democrático e pelo
princípio da subsidiariedade e tendo em vista a realização da coesão
económica, social e territorial, de um espaço de liberdade, segurança
e justiça e a definição e execução de uma política externa, de
segurança e de defesa comuns, convencionar o exercício, em
comum, em cooperação ou pelas instituições da União, dos poderes
necessários à construção e aprofundamento da união europeia.

7. Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça
internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa
humana e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal
Internacional, nas condições de complementaridade e demais termos
estabelecidos no Estatuto de Roma.

Artigo 8.º
(Direito internacional)

1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum
fazem parte integrante do direito português.

2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente
ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua
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publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o
Estado Português.

3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações
internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na
ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos
respectivos tratados constitutivos.

4. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as
normas emanadas das suas instituições, no exercício das
respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos
termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios
fundamentais do Estado de direito democrático.150

Também a Constituição da República Federal da Alemanha

ocupou-se de demarcar o marco legal das relações internacionais daquele

país, alguns dos quais apresentamos a seguir, acompanhados por uma

tradução livre para a língua portuguesa151:

Artikel 24 [Zwischenstaatliche Einrichtungen] Artigo 24 [Transferência
de direitos de soberania a organizações internacionais]

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf
zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. (1) A Federação
poderá transferir, por meio de lei, direitos de soberania a
organizações internacionais.
(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse
und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können
sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf
grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen. (1a) Onde forem
competentes para exercer poderes de Estado e cumprir funções de
Estado, os Estados poderão transferir, com a anuência do Governo
Federal, direitos de soberania a instituições além-fronteiras em
regiões vizinhas.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System
gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche
und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der
Welt herbeiführen und sichern. (2) Com vista a salvaguardar a paz, a
Federação poderá integrar-se a um sistema de segurança coletiva
mútua; com isso, ela estará aceitando limitações aos seus direitos de

150 PORTUGAL. Portal do Governo. Constituição da República Portuguesa. Lisboa: 2004.
Disponível em: <
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/06Revisao/>.
Acesso em: 17/05/2007.
151. O texto da Constituição da República Federal da Alemanha de 1949 foi obtido a partir de
um vínculo disponível no sítio da Presidência da República Federativa do Brasil, no endereço <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/intenacional1.htm>, acessado em 18/05/2007,
que remetia ao sítio do Centro Jurídico Franco-Alemão (Centre Juridique Franco-Allemand) da
Universidade do Sarre (Universität des Saarlandes), na Alemanha, no endereço
http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/>, também acessado em 18/05/2007. A tradução
do texto para a língua portuguesa foi extraída do sítio na Internet da Embaixada da Alemanha
em Brasília, Disponível em: <
http://www.brasilia.diplo.de/Vertretung/brasilia/pt/03/Constituicao/indice_20geral.html>. Acesso
em: 18/05/2007.
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soberania, com vista a criar e garantir uma ordem pacífica duradoura
na Europa e entre as nações do mundo.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund
Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische,
internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten. (3) Para dirimir
controvérsias internacionais, a Federação aderirá a acordos de
mediação internacional de caráter geral, universal e obrigatório.

Artikel 25 [Völkerrecht und Bundesrecht] Artigo 25 [Direito
Internacional e Direito Federal]

(1) Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des
Bundesrechtes. (2) Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen
Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des
Bundesgebietes. 1. As regras gerais do Direito Internacional serão
parte integrante do Direito Federal. 2. Prevalecerão sobre as leis e
produzirão diretamente direitos e obrigações para os habitantes do
território federal.

Artikel 26 [Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges] Artigo 26
[Proibição de preparativos de guerra de agressão; controle de armas
de guerra]

(1) 1Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören,
insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind
verfassungswidrig. (2) Sie sind unter Strafe zu stellen. 1. Serão
inconstitucionais os atos suscetíveis de perturbar a convivência
pacífica entre os povos ou que tenham essa intenção, em especial
aqueles que visarem preparar guerra de agressão. 2. Esses atos
estarão sujeitos às penas da lei.
(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung
der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. (2) Armas de guerra
só poderão ser fabricadas, transportadas e comercializadas com
autorização do Governo Federal. Lei federal regulará a matéria.

Artikel 32 [Auswärtige Beziehungen] Artigo 32 [Relações exteriores]

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache
des Bundes. (1) Compete à Federação conduzir as relações com
Estados estrangeiros.
(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen
Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.
(2) Antes de se firmar um tratado que afete circunstâncias
particulares de um Estado, este deverá ser ouvido oportunamente.
(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können
sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten
Verträge abschließen. (3) Dentro dos limites de sua competência
legislativa, e com a aprovação do Governo Federal, os Estados
poderão firmar tratados com Estados estrangeiros.

Cabe registrar a semelhança entre o artigo 7º, 1, da Constituição da

República Portuguesa e o artigo 4º da Carta Magna brasileira. Com efeito, o

Brasil consagra no texto constitucional, ainda que às vezes com redação

diferente, todos os dispositivos proclamados pela Constituição de Portugal,

acrescentando, porém, a ênfase no repúdio ao terrorismo e ao racismo (inciso



84

VIII), a concessão de asilo político (inciso X) e a busca da integração

econômica latino-americana (Parágrafo Único)152. De resto, porém, o marco

legal constitucional das relações internacionais de Portugal é bem mais amplo,

como podemos ver, do que aquele estabelecido na Carta Magna brasileira.

Por fim, o estabelecimento de um tratamento constitucional ao tema

das relações exteriores tem a ver também com o estabelecimento de um

“constitucionalismo global”, expressão cunhada por Canotilho153 para definir as

premissas jurídicas essenciais que estabelecem não só as principais linhas do

Direito Internacional da atualidade, mas também das ordens constitucionais

estatais. Tais premissas são vistas como fundamentais para regular a

convivência internacional num contexto de crescente interdependência e de

inúmeros problemas globais, em que fatos ocorridos dentro do território de um

Estado geram impactos em âmbitos territoriais de outros Estados.

Dentre as premissas mais importantes, destacamos,

primeiramente, a democracia, que é entendida como “governo menos mau”154

no plano interno e promotora da paz no contexto internacional. Em vista da

globalização e da mudança do papel do Estado num quadro de

interdependência e de flexibilização das fronteiras, mudam também os fins do

Estado, que passam a incluir a construção de “Estados de direito democráticos,

sociais e ambientais”, no âmbito interno, e abertos e “internacionalmente

‘amigos’ e cooperantes”, no contexto internacional. Com isso, comprometem-se

os Estados com mecanismos de cooperação internacional em geral, centrados

ao torno de organizações internacionais, com ênfase em temas como a

152 Recordamos que a Constituição da República Portuguesa estabelece, no dispositivo em
apreço, que “Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência
nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os
Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos
internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação
e o progresso da humanidade”. Já a Constituição Federal dispõe o seguinte: Art. 4º A
República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III -
autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa
da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX -
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações
153 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1317-1320.
154 Id. p. 1317.
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segurança coletiva. Por fim, torna-se o Direito Internacional “verdadeira ordem

imperativa”, composta de um jus cogens155, voltado a pautar tanto as relações

internacionais como os Estados internamente, e de uma pauta de direitos

humanos considerada padrão jurídico de conduta política interna e externa.

Em síntese, com as palavras do próprio Canotilho, os traços

caracterizadores do novo constitucionalismo global são os seguintes:

(1) alicerçamento do sistema jurídico-político internacional não
apenas no clássico paradigma das relações horizontais entre
Estados (paradigma hobbesiano/westfaliano, na tradição ocidental)
mas no novo paradigma centrado nas relações entre Estado/povo
(as populações dos próprios Estados); (2) emergência de um jus
cogens internacional materialmente formado por valores, princípios e
regras universais progressivamente plasmados em declarações e
documentos internacionais; (3) tendencial elevação da dignidade
humana a pressuposto ineliminável de todos os
constitucionalismos.156

Cabe ressaltar, porém, que o constitucionalismo global ainda

convive com a manutenção do chamado “constitucionalismo nacional”, termo

também cunhado por Canotilho157 e que se refere à preservação da relevância

da Constituição interna como paradigma da organização estatal, fundamentada

em premissas como a preservação da soberania estatal e a supremacia do

poder do Estado dentro de seu território, a manutenção de um esquema

interestatal de relações internacionais, o papel central – em termos políticos e

jurídicos - da Constituição como “carta de soberania e de independência de

cada Estado perante os outros Estados”158 e a aplicação do direito

internacional nos termos definidos pela própria ordem constitucional. A

propósito deste último ponto, afirma Canotilho, em sua análise sobre o

constitucionalismo nacional:

Este constitucionalismo assenta, ainda hoje, nas seguintes
premissas: (...) aplicação do direito internacional nos termos
definidos pela Constituição interna, recusando-se, em muitos

155 O autor menciona a idéia de jus cogens, mas salienta o caráter ainda polêmico de tal noção:
“Como é sabido, o conceito de jus cogens permanece envolto em alguma ambigüidade. Mas
inclui um mínimo de protecção da vida, liberdade e segurança, no âmbito das liberdades
pessoais, e o direito à autodeterminação como direito básico da democracia”. Ver:
CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1319.
156 Id. p. 1318.
157 Em sua obra, Canotilho não só disserta sobre o chamado “constitucionalismo nacional”,
como também examina suas diferenças com o constitucionalismo global. A respeito, ver:
CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1318-1320.
158 Id. p. 1319.
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Estados, a aplicação das normas de direito internacional na ordem
interna sem a sua “conversão” ou adaptação pelas leis do Estado.159

Aliás, é importante ressaltar que a soberania nacional ainda não

desapareceu. Com efeito, a ordem internacional continua a reconhecer como

soberanos os Estados, o que é atestado pela Ata Final da Conferência sobre a

Segurança e a Cooperação na Europa, realizada em Helsinque, em 1975, que

sintetiza princípios adotados em outras organizações internacionais:

I. Igualdade soberana, respeito dos direitos inerentes à soberania.
Os Estados participantes respeitam mutuamente sua igualdade
soberana e sua individualidade, bem como todos os direitos
inerentes à sua soberania e, nesta englobados em particular, o
direito de cada Estado à igualdade jurídica, à integridade territorial, à
liberdade e à independência política. Respeitam também o direito de
cada um deles de escolher e desenvolver livremente seu sistema
político, social, econômico e cultural, bem como aquele de
determinar suas leis e seus regulamentos.160

No ponto relativo à inserção do Direito Internacional no direito

interno dos Estados, reside uma das polêmicas do universo jurídico atual. Com

efeito, mantém-se a necessidade de um direito internacional que paute, de

maneira eficaz, o novo quadro de dinamismo das relações internacionais, de

interdependência estatal e de cooperação internacional de modo a que se

mantenham a paz e a estabilidade mundial e que se possam administrar

adequadamente os problemas que interessem a mais de um Estado. Ao

mesmo tempo, o direito interno dos Estados defronta-se com a crescente

exigência de observância universal de certos padrões mínimos de proteção da

dignidade humana, a serem observados universalmente, consagrados em

tratados internacionais e que dizem respeito aos chamados direitos humanos.

Por outro lado, mantêm-se ações estatais no sentido de limitar a plena

aplicabilidade do direito internacional em seus territórios, como a exigência de

compatibilidade das normas internacionais com a ordem constitucional e de

outros critérios para a entrada em vigor dessas regras dentro do Estado, dentre

outras.

159 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1319.
160 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 130. O autor ressalta
ainda, nesse sentido, que a proclamação do valor da soberania é feita também por outros
instrumentos internacionais, como a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA)
que, em seu artigo 3, b, declara que “A ordem internacional é constituída essencialmente pelo
respeito à personalidade, soberania e independência dos Estados”.
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Em todo caso, na atual ordem internacional, marcada pela

interdependência, pela importância da cooperação entre os povos e pelo

estabelecimento de valores comuns, como os expressos pelo

constitucionalismo global, a conseqüência da não observância desses

princípios comuns é danosa para o Estado, fazendo com que se reduza o

espaço de autonomia do poder constituinte. Nesse sentido, afirma Canotilho

que:

A amizade e abertura ao direito internacional (...) exigem a
observância de princípios materiais de política e de direito
internacional tendencialmente informadores do direito constitucional
interno.161

Cabe recordar que dentre esses valores comuns estão aqueles que

para Flávia Piovesan conformarão o “Estado de Direito Internacional”, cujo

conteúdo compreende a “internacionalização de direitos, o consenso na fixação

de parâmetros protetivos mínimos para a defesa da dignidade e o recente

intento da comunidade internacional pela criação de uma justiça

internacional”162.

1.5 Os princípios relativos às relações internacionais na história

do constitucionalismo brasileiro

Todas as Constituições brasileiras incluíram pelo menos alguns

dispositivos relativos aos princípios a serem observados pelas relações

exteriores do Brasil, embora não com a amplitude da Carta Magna de 1988.

Com efeito, até a promulgação da Constituição ora em vigor, o Poder

Constituinte limitou-se, em regra, a regular o envolvimento do Brasil em

mecanismos de solução de controvérsias internacionais, balizando

juridicamente o eventual recurso à força e estabelecendo as hipóteses em que

o Brasil poderia ou não se envolver em conflitos armados. No geral, com

exceção da Constituição de 1937, são poucas as discrepâncias quanto ao

conteúdo dos dispositivos referentes ao relacionamento internacional do País.

161 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 1320.
162 PIOVESAN, Flávia. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional
internacional, p. XXI-XXII.
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Entendemos que a aparente omissão das Constituições passadas

quanto ao tema justificava-se primeiramente pela menor intensidade das

relações internacionais no passado e pela menor complexidade da agenda

internacional, como tivemos oportunidade de analisar em pontos anteriores. De

fato, eram menos intensos os fluxos de pessoas, bens e serviços, e menores

eram o grau de interdependência entre os Estados e a necessidade da

cooperação internacional, pelo que restava plausível que não houvesse maior

preocupação com a regulamentação jurídica da política externa brasileira. Ao

mesmo tempo, a atual agenda internacional começa a definir-se apenas após a

II Guerra Mundial, mormente a partir da criação da Organização das Nações

Unidas (ONU), quando entraram em pauta questões que merecerão a atenção

do texto constitucional ora em vigor, como os direitos humanos163.

O principal objetivo da ONU é a promoção e a preservação da paz

e da segurança internacional, meta à qual se associam outras, entendidas

como necessárias e fundamentais para a realização da primeira, a exemplo do

fomento da cooperação internacional para o progresso da humanidade, da

promoção dos direitos humanos em caráter universal e da aplicação do

princípio da autodeterminação dos povos. Em síntese, é possível afirmar que a

ONU importou, como nota dominante, no dizer de Celso Lafer, no fato de ser

“uma nova tentativa de constitucionalização da ordem internacional”164.

O período do pós-II Guerra é também marcado pelo aparecimento

ou intensificação de problemas que ganharão crescente atenção internacional

163 Nesse sentido, mencione-se o artigo 1 da Carta das Nações Unidas, que estabelece o
seguinte: “Os propósitos das Nações unidas são: 1. Manter a paz e a segurança internacionais
e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir
os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de
conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução
das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz; 2. Desenvolver
relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos
e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da
paz universal; 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e
estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem
distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação
das nações para a consecução desses objetivos comuns.” Ver: NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL.
Carta das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.onu-
brasil.org.br/documentos_carta.php>. Acesso em: 20/05/2007.
164 LAFER, Celso. Paradoxos e possibilidades, p. 75. Apud DALLARI, Pedro. Constituição e
relações exteriores, p. 49.
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e aos quais também fará referência o texto constitucional. Um exemplo disso é

o racismo, que ainda persiste em muitos Estados e que ganhou destaque

internacional com fatos como a emergência do Nazismo, a política do

Apartheid, na África do Sul e a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos,

esta ocorrida nos anos 60 do século passado. Outro tema que veio a fazer

parte da agenda internacional é o terrorismo, cuja atividade aumentou

significativamente nos últimos anos, culminando com os atentados ocorridos

nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Por outro lado, a segunda

metade do século XX é também marcada pelo surgimento de esquemas de

cooperação que acabarão por envolver a maior parte dos Estados do mundo,

como os organismos internacionais e os processos de integração regional, a

exemplo da União Européia e do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que

envolve o Brasil.

Pode-se entender ainda a omissão constitucional quanto ao tema

pelo interesse relativamente reduzido de que historicamente se revestem as

questões de relações exteriores para a sociedade brasileira. De fato, salvo em

situações muito particulares, como à época da definição das fronteiras do

Brasil, quando o Barão do Rio Branco estava à frente do Ministério das

Relações Exteriores (1902-1912), ou nos momentos em que o Brasil estava

definindo a participação na II Guerra Mundial, os temas internacionais pouco

têm sido objeto de atenção do povo brasileiro e até mesmo de parcelas do

próprio Governo, acabando por não gerar maiores reflexos nas definições

políticas e na vida social. O fenômeno, aliás, não é exclusivo do Brasil, o que

contribui para entender as derrotas eleitorais de Winston Churchill, Primeiro-

Ministro da Grã-Bretanha durante a II Guerra Mundial, que liderou o vitorioso

esforço de guerra britânico naquele conflito e foi derrotado na eleição ocorrida

logo após o fim das hostilidades, em 1945. Outro exemplo é o do Presidente

norte-americano George Bush, que durante seu mandato assistiu ao fim da

Guerra Fria e à derrocada do bloco socialista, antagônico aos interesses de
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seu país, e à vitória dos Estados Unidos na Guerra do Golfo165, mas perdeu as

eleições presidenciais de 1992.

Finalmente, entendemos que pelo menos algumas das

Constituições brasileiras anteriores não se debruçaram sobre o tema com

maior profundidade também por terem sido elaboradas em períodos históricos

dentro dos quais o Brasil vivera regimes incompatíveis com o Estado

Democrático de Direito, marcados mormente pela fragilização dos mecanismos

de controle do poder pela sociedade e pelas próprias instituições estatais e

dentro dos quais prevalecia a razão de Estado como fundamento para que os

interesses internacionais da entidade estatal soberana não fossem objeto do

devido controle social.

A Constituição Política do Império do Brazil, de 1824, não dedicou

maior espaço às questões internacionais, refletindo o liberalismo da Revolução

Francesa então em voga, que preconizava em síntese, em nome da liberdade,

a maior restrição possível à interferência do Estado na vida individual e social.

Entretanto, a Carta Magna imperial, que foi a primeira de nossa história, refletia

também o momento histórico de conquista e de afirmação da independência

nacional, pelo que era o foco principal do Poder Constituinte a viabilização e a

consolidação do Estado brasileiro.

Nesse sentido, a Constituição de 1824 concentrou-se em afirmar a

independência do Brasil em relação a outras nações, para o que estabelecia,

em seu artigo 1º, que “O IMPERIO do Brasil é a associação política de todos os

cidadãos brasileiros. Eles formam uma Nação livre e independente, que não

admite com qualquer outra laço algum de união ou federação, que se oponha à

sua independência”. Era a garantia da independência nacional e a afirmação

da soberania brasileira, e decorrência desse fato era a norma do artigo 145,

que estabelecia o dever de todos os brasileiros de pegar em armas para

165 A Guerra do Golfo ocorreu entre 1990 e 1991 e foi desencadeada pela invasão do Kuwait
pelo Iraque, gerando uma grande reação internacional e o envio de uma força militar
multinacional, comandada pelos Estados Unidos da América e contando com a chancela da
Organização das Nações Unidas (ONU).
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proteger a independência nacional, proibindo alianças com poderes externos

que possam comprometer a soberania brasileira166.

A Constituição de 1891, primeira Carta Magna republicana, que

consagrou o federalismo como princípio de organização estatal, dedicou maior

atenção ao relacionamento entre as esferas de poder da Federação, deixando

em plano secundário a preocupação com os princípios norteadores da inserção

externa do país. No entanto, a primeira Constituição republicana também

dedicou espaço ao balizamento das relações exteriores do Brasil, consagrando

o primeiro dispositivo constitucional que proibia o envolvimento do Brasil em

guerra de conquista, no caso o artigo 88167. Tal dispositivo inseria-se num

contexto internacional voltado ao empenho na regulamentação da guerra, que

culminaria na formação do Direito Humanitário168 e na criação da ONU, que é

descrito por Pedro Dallari.

A norma contida no art. 88 é fruto de um período, que envolve o final
do século XIX e o início do século XX, acentuadamente marcado, no
plano da construção das normas de Direito Internacional, pelo
empenho na regulamentação da guerra, certamente em razão da
simultaneidade entre o desenvolvimento acelerado da tecnologia
bélica e a deterioração visível da estabilidade nas relações entre as
grandes potências européias; (...) Celso Duvivier de Albuquerque
Melo contabiliza 17 convenções multilaterais sobre a matéria
celebradas entre 1899 e 1907.169

166 O artigo 145 da Constituição Imperial determinava que “Todos os Brazileiros são obrigados
a pegar em armas, para sustentar a Independencia, e integridade do Imperio, e defendel-o dos
seus inimigos externos, ou internos”. Ver: BRASIL. Presidência da República Federativa do
Brasil. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824). Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao24.htm>. Acesso em:
20/05/2007.
167 Dispunha o artigo 88 da Constituição de 1891 que “Os Estados Unidos do Brasil, em caso
algum, se empenharão em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança
com outra nação.”
168 O Direito Humanitário, também conhecido como “Direito de Genebra”, surge a partir da
segunda metade do século XIX e é o ramo do Direito que visa a proteger a pessoa em conflitos
armados, procurando reduzir a violência inerente às guerras externas ou internas protegendo
certos direitos das pessoas. Para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), principal
órgão internacional encarregado de sua defesa, é o “conjunto de normas cuya finalidad, en
tiempo de conflicto armado, es, por una parte, proteger a las personas que no participan, o han
dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y los medios de hacer la
guerra”., COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Derecho internacional humanitário –
respuestas a tus preguntas. Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja, 1998, p. 4. Apud
CHEREM, Mônica. Direito internacional humanitário, p. 30.
169 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. p. 35.
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A Constituição de 1891 já mencionava também um princípio que

veio a ser consagrado também na Carta Magna ora em vigor170, qual seja, o da

solução pacífica das controvérsias. Nesse sentido, o artigo 34, n° 11, atribuía

ao Congresso Nacional a competência privativa de “autorizar o governo a

declarar a guerra, se não tiver lugar ou malograr o recurso do

arbitramento, e a fazer a paz” (grifo nosso).

Em 1934, nova Carta Magna surgia, com caráter menos liberal e

mais social e marcada pelo aumento significativo das competências do Estado.

Entretanto, tal circunstância não implicou em mudança significativa em relação

à Constituição anterior, não obstante o fato de que a referência explícita às

relações exteriores do Brasil foi galgada a princípio fundamental do Estado.

Nesse sentido, estabelecia a Constituição de 1934, em seu artigo 4º, que “O

Brasil só declarará guerra se não couber ou malograr-se o recurso do

arbitramento; e não se empenhará jamais em guerra de conquista, direta ou

indiretamente, por si ou em aliança com outra nação”.

A Carta de 1937 foi elaborada para respaldar o regime totalitário do

Estado Novo. Feita em período imediatamente anterior à II Guerra Mundial,

marcado pela instabilidade e pela influência crescente exercida pelos regimes

autoritários de cunho fascista, é a Constituição de um regime forte e

centralizado. Nesse contexto, são abandonadas as prescrições explícitas

referentes à solução pacífica dos conflitos e à vedação da guerra de conquista,

substituídas pela permissão da própria possibilidade de ampliação do território

nacional, constante de seu artigo 4º171. Entretanto, com fulcro no próprio texto

constitucional então em vigor, a doutrina da época afirmava que tal

possibilidade não significava o abandono da proibição da guerra de

conquista172, porque a Constituição previa que a incorporação de novas áreas

170 Com efeito, a Constituição de 1988 consagra, dentre os princípios das relações
internacionais do Brasil, o da “solução pacífica dos conflitos” (artigo 4º, VII).
171 O artigo 4º da Constituição de 1937 previa que “O território federal compreende os territórios
dos Estados e os diretamente administrados pela União, podendo acrescer com novos
territórios que a ele venham a incorporar-se por aquisição, conforme as regras do direito
internacional".
172 Pedro Dallari, em sua obra anteriormente citada “Constituição e Relações Exteriores”, à p.
44, menciona o caso de Antônio Figueira de Almeida que, na obra “A Constituição de dez de
novembro explicada ao povo”, publicada sob os auspícios do Departamento de Informação e
Propaganda (DIP) do Governo Federal, afirmava que o território brasileiro “se estenderá aos



93

ao território nacional deveria ocorrer dentro dos cânones previstos pelo Direito

Internacional.

A Constituição de 1946 foi elaborada e promulgada logo após o fim

da II Guerra Mundial e a vitória dos países que esposavam, em sua maioria,

ideais liberais contra as potências do Eixo e seus regimes totalitários. No Brasil,

foi também decorrência da redemocratização havida após a deposição de

Getúlio Vargas. A Carta Magna que emergiu desse processo histórico tinha

como premissas básicas a construção e consolidação de um sistema político

fundado na democracia representativa, na descentralização política e em

avanços na regulamentação constitucional dos direitos e garantias

fundamentais. Como conseqüência, retomou-se a referência aos princípios

relativos à política externa, em termos semelhantes aos da Constituição de

1934, mas trazendo como novidade a referência ao mecanismo internacional

de segurança coletiva representando pela recém-criada Organização das

Nações Unidas173, que aparecia como fonte de mecanismos alternativos de

solução dos conflitos internacionais. Nesse sentido, o artigo 4º

supramencionado dispunha que “O Brasil só recorrerá à guerra se não couber

ou se malograr o recurso ao arbitramento ou aos meios pacíficos de solução de

conflito, regulados por órgão internacional de segurança de que participe; e em

caso nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente,

por si ou em aliança com outro Estado”.

A Constituição de 1967 e a Emenda nº. 1, de 1969, foram

marcadas pelos traços autoritários do regime que as criou. Entretanto, não

houve grandes mudanças no tocante à principiologia referente às relações

internacionais. Na Carta de 1967, o artigo 7º estabelecia que “Os conflitos

internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e

outros meios pacíficos, com a cooperação dos organismos internacionais de

que o Brasil participe. Parágrafo único: é vedada a guerra de conquista”,

dispositivo mantido pela Emenda nº 1. Fundamentalmente, a única diferença

(territórios) que se incorporarem ao Brasil segundo as regras do direito internacional. Isso quer
dizer que, implicitamente, o Brasil é contrário às guerras de conquista, uma vez que estas são
repelidas pelo direito internacional”.
173 Recorde-se que a ONU foi criada pela Carta das Nações Unidas, firmada em 20/10/1945.
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relativa à Constituição de 1946 foi não haver ficado explícita qualquer norma

relativa ao emprego das armas como último recurso.

Em análise sobre o tema, Flávia Piovesan entende que o

tratamento das relações internacionais na história do constitucionalismo

brasileiro era limitado, restringindo-se, basicamente, à afirmação da

independência nacional, à proibição da guerra de conquista e à crescente

ênfase no emprego de mecanismos pacíficos de solução de controvérsias174.

Tal assertiva seria corroborada por Celso Lafer, que afirma:

Na experiência brasileira, o Império cuidou da independência e da
preservação da unidade nacional e a República, tendo consolidado
as fronteiras nacionais, afirmou a vocação pacífica do país,
reconhecendo progressivamente a importância da cooperação
internacional para a preservação da paz.175

1.6 O contexto histórico da definição dos princípios das relações

internacionais do Brasil na Constituição de 1988

A Constituição de 1988 é fruto do período de redemocratização

vivido com o fim, em 1985, do regime autoritário instaurado em 1964. Com a

nova Carta Magna, estabelece o Brasil um compromisso com o Estado

Democrático de Direito, fundado especialmente na legitimação popular das

decisões estatais, na limitação dos poderes do Estado pela ordem jurídica e na

promoção da dignidade humana.

É a nova Constituição, para Flávia Piovesan, verdadeiro “marco

jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos

no país”176, que “demarca, no âmbito jurídico, o processo de democratização

do Estado brasileiro, ao consolidar a ruptura com o regime autoritário militar

174 Cf. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 38.
175 LAFER, Celso, prefácio ao livro de Pedro Dallari, Constituição e relações exteriores , p. XVII-
XVIII.
176 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 406.
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instalado em 1964”177. A nova ordem constitucional é ainda, no dizer de José

Afonso da Silva, o instrumento voltado a refazer o pacto político-social178.

Ainda a respeito do caráter da Constituição Federal como

instrumento da nova ordem democrática, Flávia Piovesan assinala o seguinte:

Desde o seu preâmbulo, a Carta de 1988 projeta a construção de um
Estado democrático de Direito, “destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos”179.

. Também acerca da nova ordem que se instalava, Valério Mazzuoli

afirma que “A promulgação da Constituição de 1988 foi, sem dúvida, um marco

significativo para o início do processo de redemocratização do Estado brasileiro

e de institucionalização dos direitos humanos no país”180 e sustenta o seguinte:

A Carta Constitucional de 1988, rompendo com o regime autoritário
que até então predominava, nasceu do resultado de uma longa luta
pela construção de um Estado Democrático, onde se assegurasse o
efetivo exercício dos direitos humanos fundamentais.181

Havendo o Brasil adotado o regime do Estado Democrático de

Direito, passa a ação estatal brasileira a ser pautada diferentemente do que o

seria no contexto do regime anterior, passando o exercício do poder estatal

soberano a se cingir aos cânones da ordem jurídica.

Ao discorrer sobre o Estado de Direito, Flávia Piovesan cita o

economista e cientista político austríaco Friedrich August von Hayek, que se

notabilizou no século XX pelo pensamento liberal e que estabeleceu a noção

de Estado de Direito nos seguintes termos:

Estado de Direito. Despido de todas as tecnicidades, pode ser ele
definido como o Governo em que todas as suas ações é orientado
por regras pré-estabelecidas e pré-anunciadas – regras que fazem
possível antecipar, com uma margem de certeza, como as
autoridades usarão seus poderes coercitivos em dadas

177 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 21.
178 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 80.
179 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 406.
180 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.89.
181 MAZZUOLI, Valério. Direitos humanos, Constituição e tratados internacionais, p. 5.
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circunstâncias e planejar as condutas individuais com base nesse
conhecimento.182

A partir do pensamento de Canotilho183, percebe-se que a idéia de

Estado Democrático de Direito inclui não só a previsão de prescrições legais

acerca das ações estatais, como também de direitos fundamentais. De fato, a

noção de “Estado Democrático” não se refere apenas à participação popular

nas deliberações acerca dos destinos da sociedade, mas também à própria

importância da pessoa humana dentro do contexto social, vista não mais

apenas como elemento constitutivo do Estado, mas também como sujeito do

processo de desenvolvimento da vida da sociedade da qual faz parte,

fundamento do poder estatal e fim das ações deste184.

Com isso, a decisão do Poder Constituinte Originário de 1988 é

reflexo de uma tendência universal, compatível com o espírito do Estado

Democrático de Direito, dirigida a estabelecer limites e possibilitar o efetivo

controle democrático sobre a ação estatal no plano internacional. É de se

destacar que outros países também se preocuparam em estabelecer

parâmetros para suas respectivas políticas externas, como os casos

anteriormente mencionados da Alemanha e de Portugal. A propósito, Celso

Lafer cita o caso da República Portuguesa que, com a redemocratização

posterior à Revolução dos Cravos, de 1974, tratou de constitucionalizar os

princípios que guiam suas relações internacionais185.

A inclusão do artigo 4º na Constituição Federal é também sinal da

evolução histórica do constitucionalismo pátrio, que tende à

constitucionalização de temas socialmente relevantes. Na atualidade,

182 Friedrich August Von Hayek notabilizou-se no século XX pela defesa do liberalismo político
e econômico, havendo suas idéias sido associadas àquilo que, no final do século passado,
passou a ser conhecido como “neoliberalismo”. HAYEK, Friedrich. The road to serfdom, p. 3.
Apud. PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do
Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo
Torres p. 407.
183 Com efeito, Canotilho entende que “Independentemente das densificações e concretizações
que o princípio do Estado de Direito encontra implícita ou explicitamente no texto
constitucional, é possível sintetizar os pressupostos materiais subjacentes a este princípio da
seguinte forma: 1) juridicidade; 2) constitucionalidade; 3) direitos fundamentais”. CANOTILHO,
J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 243.
184 A idéia em apreço é defendida por Jorge Miranda, que afirma que a Constituição “repousa
no valor da dignidade humana, ou seja, na concepção que faz da pessoa fundamento e fim da
sociedade e do Estado”. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Vol. 4, p. 166.
185 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores, prefácio, p. XV.
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lembramos, o Brasil adota o regime do Estado Democrático de Direito, que

implica na existência de um rígido controle sobre as ações dos governantes,

tanto por parte dos Poderes da República, como pela própria sociedade. Nesse

sentido, é fundamento do próprio constitucionalismo a necessidade de

limitação e controle do uso do poder pelo Estado e por suas autoridades. É

também inerente ao Estado de Direito o princípio da legalidade, pelo qual a

própria soberania estatal, antes entendida como absoluta, fica submetida a

regras jurídicas.

É desse modo que adquire relevância a afirmação de Celso Lafer,

que transcrevemos em seu inteiro teor:

A “domesticação” do poder pelo direito, para evitar a
discricionariedade e a insegurança do arbítrio, é uma das
características da qualidade da democracia como forma de
organização da vida coletiva. É por esse motivo que, de Kant a
Kelsen – passando por Woodrow Wilson, que deu a isso conteúdo
de política internacional – a teoria política vê uma associação
positiva entre a expansão generalizada da democracia no plano
interno dos Estados, e um internacionalismo de vocação pacífica,
pois existe uma homologia entre as práticas democráticas de lidar
com os conflitos e a diplomacia concebida como um processo
contínuo de diálogo e negociação. Nestes processos, a
confiabilidade e a segurança das expectativas são muito
importantes. Por isso mesmo, pode concluir-se, com base neste
capítulo, que a delimitação da “razão-de-estado” e da
discricionariedade do poder no plano externo, através de princípios
constitucionais, é uma contribuição para a paz que resulta do
aprofundamento democrático. Com efeito, estes princípios, ao
estabelecerem padrões de comportamento, estímulos e limites,
balizam, como é o caso do Brasil, a conduta externa do Estado e
têm, no plano interno, o mérito adicional indiscutível de fornecer a
necessária transparência para que a cidadania controle a ação do
governo no sistema internacional. 186

A propósito do papel da democracia como importante para a paz,

lembra Canotilho que, no plano externo, “a democracia promove a paz”187.

Ainda Celso Lafer, citado por Pedro Dallari, menciona Kant como pugnando

pelo estabelecimento de limites à atuação do Estado no cenário internacional:

Segundo Celso Lafer, “Kant, no projeto de A paz perpétua, contestou
a tradição teórica da razão-de-estado ao afirmar, tanto no plano
interno como no internacional, a publicidade como um princípio
transcendental. Em Kant, o princípio da publicidade do poder está na
raiz da formulação de um pacifismo político, que identifica como uma

186 DALLARI, Pedro. Op. cit., prefácio, p. XVI.
187 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1317.
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das causas principais da guerra o arbítrio do soberano não
democrático, que ignora a vontade dos governados.188

A propósito, a definição de princípios relativos às relações

exteriores parece ser típica de regimes democráticos que adotam a forma de

Estado de Direito. De fato, Pedro Dallari, citando Hans Kelsen em sua obra

“Esencia y valor de la democracia”, chama a atenção exatamente para os

reflexos internacionais da definição de parâmetros referentes às relações

internacionais, destacando ainda o vínculo entre a democracia e a promoção

de ideais como a paz no cenário internacional:

O equacionamento dos parâmetros de organização da sociedade
insertos na Constituição – aí incluídos aqueles referentes às relações
exteriores do país – guarda estreita ligação e tem certamente
desdobramentos junto à ordem internacional, pois, como avalia Hans
Kelsen ao tratar daquelas que considera, em termos ideais, as
formas originárias da sociedade – a autocracia e a democracia – el
tipo democratico se inclina al ideal pacifista, así como la autocracia
propende al imperialismo. No quiere decirse con esto que no haya
habido democracias que han llevado a cabo guerras de agresión.
Pero siempre es menor la disposición a emprenderlas, porque hay
de vencer en el interior gran cantidad de obstáculos que no existen
en las autocracias. Por esto tiene la democracia la tendencia a
justificar su política internacional em una ideologia pacifista y
racional: urge considerar la guerra emprendida como guerra
meramente defensiva, mientras que el actitud heroica de la
autocracia no necesita ocultar trás esta máscara sus verdaderas
intenciones.189

Celso Lafer reitera a associação entre democracia e pacifismo,

coexistência e cooperação no cenário internacional:

Celso Lafer reitera esse entendimento quando afirma que “a teoria
política, desde Kant, vê uma associação positiva entre a democracia
no plano interno e um internacionalismo de vocação pacífica, guiado
pelos princípios de coexistência e cooperação com os demais
membros da sociedade internacional. Com efeito, estes princípios
são internamente corroborados pelo respeito pelo outro, pela
tolerância, pelos princípios da legalidade, do controle e da
responsabilidade do poder – pressupostos da organização
democrática do Estado e da sociedade”.190

É nesse contexto que não mais se concebe que a política externa,

num regime democrático, seja formulada e executada fora de uma pauta

188 LAFER, Celso. Diplomacia e transparência: o arquivo do Itamaraty. Revista do Arquivo
Nacional. Brasília. Imprensa Nacional, v. 4, n. 2, jul/dez 1989; v. 5, n. 1, jan/jun 1990, p. 38.
Apud DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores, p. 13.
189 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, p. 14-15
190 LAFER, Celso. Diplomacia e transparência: o arquivo do Itamaraty. Revista do Arquivo
Nacional. Brasília. Imprensa Nacional, v. 4, n. 2, jul/dez 1989; v. 5, n. 1, jan/jun 1990, p. 38.
Apud DALLARI, Pedro. Op. cit., p. 12-13.
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previamente definida em lei, a qual visa, em última instância, a promover a

melhor inserção internacional do Brasil dentro de um mundo pautado por

princípios como a promoção de relações amistosas entre os povos e da

cooperação internacional, o qual, aliás, certamente oferecerá melhores

condições para o desenvolvimento do país e para o bem-estar da sociedade.

É mister ressaltar que tais princípios não podem ser vistos, por

conta do caráter constitucional e, cabe ressaltar, normativo de que se

revestem, como meramente retóricos ou programáticos, mas como pautas a

serem observadas e alcançadas pelo Estado, pela sociedade e pelo

ordenamento jurídico. A propósito, cabe destacar advertências como a de

Alexandre de Moraes, que discorrendo sobre os direitos humanos

fundamentais, destaca a força normativa das normas constantes da

Constituição Federal:

A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não
significou mera enunciação formal de princípios, mas a plena
positivação de direitos, a partir dos quais qualquer indivíduo poderá
exigir sua tutela perante o Poder Judiciário para a concretização da
democracia.191

A Constituição Federal de 1988 consagrará192, dentre os princípios

fundamentais da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa

humana, alçada, portanto, a valor que deverá pautar todo o ordenamento

jurídico, atribuindo a este a devida unidade de sentido. Dentro desse contexto,

Flávia Piovesan afirma:

O valor da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo
básico e informador de todo ordenamento jurídico, como critério e
parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do
sistema constitucional.

Considerando que toda Constituição há de ser compreendida com
uma unidade e como um sistema que privilegia determinados valores
sociais, pode-se afirmar que a Carta de 1988 elege o valor da
dignidade humana como um valor essencial que lhe dá unidade de
sentido. Isto é, o valor da dignidade humana informa a ordem
constitucional de 1988, imprimindo-lhe uma feição particular.193

No mesmo sentido, Jorge Miranda sustenta que:

191 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos e Fundamentais. p. 3
192 Constituição Federal, Artigo 1º, III.
193 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 407.
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A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de
concordância prática ao sistema dos direitos fundamentas. E ela
repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção
que faz a pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado. 194

Por fim, cabe mencionar a advertência de António Enrique Pérez

Luño, que implica em que a promoção e proteção da dignidade humana deve

pautar todo o sistema constitucional:

Os valores constitucionais possuem uma tripla dimensão: a)
fundamentadora – núcleo básico e informador de todo sistema
jurídico-político; b) orientadora – metas ou fins pré-determinados,
que fazem ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins
distintos, ou que obstaculize a consecução daqueles fins enunciados
pelo sistema axiológico constitucional; e c) crítica – para servir de
critério ou parâmetro de valoração para a interpretação de atos ou
condutas.195

Em vista do exposto, deve o restante do texto da Constituição

consagrar normas voltadas à proteção da dignidade humana em toda a

sociedade brasileira e em todos os campos de ação do Estado, inclusive no

âmbito internacional, ficando também o legislador, o intérprete e os demais

atores políticos e sociais adstritos a promover a eficácia dessa premissa. A

propósito, é o que efetivamente ocorreu no bojo do texto constitucional, com a

consagração de um amplo catálogo de direitos e garantias sem precedentes na

história do constitucionalismo brasileiro, fazendo com que a Carta Magna

promulgada em 1988 seja considerada “o documento mais abrangente e

pormenorizado sobre os direitos humanos jamais adotado no Brasil”196.

A Constituição de 1988, e a definição de princípios relativos às

relações internacionais do Brasil que foi feita em seu bojo, surge também no

contexto do aparecimento e desenvolvimento do Direito Internacional dos

Direitos Humanos, que examinaremos detidamente em outro ponto deste

trabalho e que veio a contribuir para a formatação do novo modelo

constitucional adotado no Ocidente, marcado pela abertura a princípios com

elevada carga axiológica, com destaque para o valor da dignidade humana

que, no caso brasileiro, ganhará o status de princípio fundamental da República

194 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, v. 4, p.166.
195 PÉREZ LUÑO, António Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 4ª
ed. Madrid: Technos, 2001, p. 288-289. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito
constitucional internacional, p. 27.
196 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 24
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Federativa do Brasil197, e pela atribuição de caráter prioritário à proteção da

pessoa. A propósito, a emergência do Direito Internacional dos Direitos

Humanos marca também o aumento da interação do Direito Interno dos

Estados com o Direito Internacional, passando as normas internacionais de

direitos humanos, no dizer de Flávia Piovesan, a se revestirem da qualidade de

“parâmetro e referência ética a inspirar o constitucionalismo ocidental”198,

influenciando com maior intensidade a elaboração e a interpretação do Direito

Interno, o qual passa, também, a tratar mais detidamente da relação deste com

o ordenamento jurídico internacional. Construído especialmente a partir da II

Guerra Mundial, o Direito Internacional dos Direitos Humanos caracterizará

momento importante de afirmação desses direitos, que passam a se revestir de

importância primordial dentro de uma ordem jurídica. Nesse sentido, recorde-se

a afirmação de Bobbio acerca da II Guerra Mundial, que ele vai identificar como

um momento de afirmação dos chamados “direitos do homem”:
E, contudo, nunca como nos últimos anos, em especial depois da II
Guerra Mundial, o tema dos direitos do homem, de cuja afirmação
Kant deduzira o motivo para acreditar no progresso moral da
humanidade, foi novamente reproposto à atenção da opinião pública
mundial. 199

Outro aspecto referente ao contexto histórico da preparação da

Carta Magna vigente remete ao fato de que o texto constitucional inclui um

elenco relativamente amplo de temas, tratados de forma detalhada, aos quais

se refere Paulo Bonavides como correspondendo às “enormes exigências de

uma sociedade em busca de governos estáveis e legítimos, dos quais possa à

Nação esperar a solução de seus problemas cruciais”200. Na mesma linha de

pensamento de Bonavides, Pedro Dallari afirma que a preparação da

Constituição se deu por meio de processo de elaboração e dentro de momento

histórico particulares, descritos da seguinte maneira:

Com efeito, o fim do regime autoritário fez da Constituinte o estuário
de um enorme fluxo de demandas e proposições há muito

197 Flávia Piovesan afirma que, como conseqüência do aparecimento do Direito Internacional
dos Direitos Humanos, o Direito Constitucional ocidental adquire aquilo que ela chama de
“nova feição”, caracterizada pela adoção de “textos constitucionais abertos a princípios,
dotados de elevada carga axiológica, com destaque ao valor da dignidade humana”. Ver:
PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In:
Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres p. 407-408.
198 Id. p. 410.
199 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 476.
200 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 346.



102

represadas; o procedimento de elaboração da nova Carta, que
prescindiu da fixação apriorística de um arcabouço constitucional,
contribuiu, por sua vez, para que esse fluxo fosse absorvido e
incorporado pela Assembléia.201

A propósito, a inclusão desse amplo leque de temas na nova Carta

Magna foi também fruto do fato de que seu processo de elaboração foi

marcado pela confluência de interesses bem diversos e, às vezes opostos,

bem como pela falta de um projeto claramente definido para o futuro do Brasil,

resultando num texto constitucional de conteúdo variado e, às vezes, até

contraditório, como bem registrou José Adércio Leite Sampaio:

Foi um processo complicado e, até certo ponto, de improviso, pois os
constituintes tinham que administrar, sem um projeto claro e definido,
a não ser uma pretensão vaga de construção de um Estado
Democrático de Direito, de um lado, as pressões conservadoras que
alertavam para o risco da ingovernabilidade e do retrocesso; por
outro, as demandas sociais ilimitadas, secularmente insatisfeitas. Em
meio a cláusulas compromissórias e tantas outras para muitos
dispensáveis, conseguiram aprovar um documento com uma
declaração a incorporar pelo menos três gerações de direitos (...)202

Com tudo isso, a Assembléia Nacional Constituinte providenciará a

introdução de normas relativas a diversos assuntos e, desse modo, haverá

também uma preocupação em pautar a inserção do Brasil na comunidade

internacional. Veio assim a Constituição de 1988 a definir parâmetros mais

amplos e precisos relativos à inserção do Brasil na comunidade internacional

relativamente àqueles estabelecidos pelas Constituições anteriores. Com

efeito, em comparação com os princípios referentes às relações internacionais

nas Constituições anteriores, verificamos que vários dispositivos inéditos foram

incluídos na ordem constitucional.

A inserção do artigo 4º é ainda reflexo do recente processo de

incremento das relações internacionais objeto de análise anterior, que em

suma inclui, por um lado, o aumento da pauta da agenda internacional, e por

outro uma maior fluidez das fronteiras, gerando um quadro em que fatos

externos geram maiores reflexos na vida das sociedades, formando um quadro

de verdadeira interdependência entre os Estados. Nesse sentido, surge a

necessidade de estabelecer paradigmas e procedimentos aptos a gerar, no

201 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores, p. 150.
202 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais, p. 347.
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mundo, a estabilidade e a segurança necessárias, em última instância à própria

preservação da espécie humana em condições de justiça e de respeito à

dignidade humana.

Em vista de todo o exposto, os princípios que regem as relações

internacionais do Brasil devem refletir-se na formulação e na execução da

política externa brasileira, pautando as ações dos órgãos encarregados de

administrá-la e da própria sociedade como um todo no tocante aos vínculos

que estabelece além-fronteiras. em suas relações internacionais.

Entretanto, tais princípios terminam por exercer também influência

no âmbito interno, referindo-se diretamente a ações internas e dispositivos

legais que disciplinam aspectos da vida brasileira aparentemente

desconectados da vida internacional.

Com efeito, até mesmo do ponto de vista lógico, não se pode

conceber que o Brasil, como parte da comunidade internacional que é, adote

certa atitude no âmbito internacional e uma política díspar no plano interno. A

título de exemplo, o artigo 4, VIII, estabelece que um dos princípios que regem

as relações internacionais brasileiras é o repúdio ao terrorismo e ao racismo.

Nesse sentido, não seria possível que o Brasil, ao pugnar por um mundo sem

terrorismo, tolerasse a presença de organizações terroristas em seu território,

gerando um risco para a segurança de outros países, nem tampouco seria

coerente que o Brasil defendesse o combate ao racismo e baixasse lei que

permitisse práticas racistas, afetando a luta contra esse fenômeno no mundo.

Adicionalmente, o Direito Internacional compreende diversos

compromissos internacionais que implicam em contrapartidas no âmbito interno

para que sejam atingidos seus objetivos. A título de exemplo desta

circunstância, apresentamos alguns dispositivos da Convenção Internacional

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, firmada em 7

de março de 1966 e ratificada pelo Brasil em 8 de dezembro de 1969:

Artigo II
1. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem
demora, uma política de eliminação de todas as formas de



104

discriminação racial, e de promoção da harmonia entre todas as
raças, e, para este fim:
a) Os Estados Partes comprometem-se a não apoiar qualquer ato ou
prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas
ou instituições, e a proceder de modo que todas as autoridades e
instituições públicas, nacionais e locais se conformem com esta
obrigação;
(...)
c) Os Estados Partes devem tomar medidas eficazes a fim de rever
as políticas governamentais nacionais e locais e para modificar,
revogar ou anular as leis e qualquer disposição regulamentar que
tenha como efeito criar a discriminação racial ou perpetuá-la onde já
existir;
d) Os Estados Partes devem, por todos os meios apropriados -
inclusive, se as circunstâncias o exigirem, com medidas legislativas -
, proibir a discriminação racial praticada por quaisquer pessoas,
grupos ou organizações, pondo-lhe um fim.203

Em síntese, são os princípios constitucionais relativos às relações

internacionais instrumentos que vinculam não só a formulação e execução da

política externa brasileira, como também obrigam os governantes no âmbito

interno, ligando-os a preceitos que determinam a prática de políticas voltadas à

plena aplicação doméstica das medidas que o Brasil defende

internacionalmente, sem o que será obviamente afetado o relacionamento

externo brasileiro.

Por fim, é de se ressaltar que a Constituição de 1988 trouxe

progressos vigorosos no tratamento do tema das relações internacionais, como

reconhecem Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins:

O nosso direito anterior era silente sobre a exata inserção do Brasil
no contexto do direito internacional, o que acabou por resultar em
uma posição muito retrógrada diante do problema, visto que
nenhuma sorte de concessão fazia à emergência dessa nova
realidade internacional e da possibilidade de as normas
componentes do direito internacional, de alguma forma, em grau
pequeno que fosse, comporem a ordem jurídica interna, como ocorre
já em alguns países(...).204

Flávia Piovesan, por sua vez, afirma que a Carta Magna “introduz

inovações extremamente significativas no plano das relações internacionais”205,

203 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Disponível em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/racial.htm>. Acesso em: 19/05/2007.
204 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, p.
450.
205 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 413.
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consagrando temas tratados desde o Império, como a independência nacional,

e reiterando o compromisso brasileiro com a paz e a solução pacífica das

controvérsias, valores resguardados na ordem constitucional desde o início da

República. Entretanto, a Constituição de 1988 veio a ampliar o marco legal das

relações internacionais brasileiras, trazendo aquilo que Piovesan afirmou ser

uma “orientação internacionalista jamais vista na história constitucional

brasileira”206. Com efeito, restou consagrada no texto da Carta Magna a

preocupação com valores eminentemente característicos das relações

internacionais da atualidade, como a prevalência dos direitos humanos, o

repúdio ao racismo e ao terrorismo e cooperação entre os povos para o

progresso da humanidade.

Já Pedro Dallari, examinando os impactos da Emenda

Constitucional 45 no marco jurídico das relações internacionais do Brasil

também destaca a ação do Congresso Nacional voltada a cuidar da inserção

internacional do Brasil em seus aspectos jurídicos, que se reveste de crescente

importância no momento em que as relações internacionais no mundo se

intensificam:

As adições e modificações ao texto constitucional em matéria direta
ou indiretamente relacionada ao Direito Internacional Público e à
dimensão internacional do direito, resultantes da Emenda
Constitucional 45, refletem preocupação inequívoca do Congresso
Nacional com a necessidade de se disciplinar os efeitos jurídicos
internos ao Brasil decorrentes da intensificação crescente das
relações dotadas do atributo da internacionalidade. Nesse sentido,
trata-se de iniciativa meritória. O fenômeno da globalização, qualquer
que seja o significado que se lhe dê, impõe uma nova realidade para
a atuação de Estados, organizações internacionais e indivíduos, na
qual a faceta internacional expande-se incrivelmente.207

Entretanto, o tratamento constitucional das relações internacionais

do Brasil e de questões com interface internacional como um todo ainda é

qualificado por parte da doutrina como limitado, ensejando polêmicas em

questões cruciais, que dizem respeito à inserção internacional do Brasil dentro

do atual quadro das relações internacionais.

206 Id. p. 411.
207 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 93.
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De fato, entendemos que questões muito delicadas ainda carecem

de tratamento mais preciso no bojo do texto constitucional. A própria questão

da incorporação dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro em geral, e

não apenas no tocante aos tratados de direitos humanos, é imprecisa, pouco

explícita e com amplo espaço a ensejar polêmicas, como teremos a

oportunidade de verificar no bojo deste trabalho. Com isso, o Brasil fica sujeito

não só à responsabilização internacional em geral, mas também, cabe

ressaltar, a descumprir seu próprio direito interno, violando os princípios

constitucionais relativos às relações exteriores. Nesse sentido, Celso Ribeiro

Bastos e Ives Gandra Martins afirmam:

Por fim, é preciso frisar que o novo Texto Constitucional é
surpreendentemente acanhado e tímido na matéria, apegando-se ao
que poderíamos já considerar, ante a evolução de outros países
como um extremado nacionalismo jurídico.

Os artigos 3º e 4º é que dão corpo a essa delicada matéria do
relacionamento do Brasil com a ordem internacional, mas, de
maneira inacreditável, nenhum dos dispositivos estatui de forma a
tornar clara qual a posição hierárquica do direito internacional
perante o direito interno.208

Falta, portanto, à Constituição brasileira reconhecimento mais

explícito acerca da posição hierárquica do Direito Internacional em relação ao

direito interno, como foi feito nas Constituições da Alemanha (artigo 25) e em

Portugal (artigo 8), que consagram claramente aquilo que Canotilho qualifica

como “a afirmação do direito internacional como direito do próprio país e o

reconhecimento de alguns de seus princípios ou regras como medida de

justiça, vinculativa da ordem interna”209. Por enquanto, como afirma Celso de

Albuquerque Mello, “na prática, grande parte desta matéria é constituída pela

jurisprudência”210.

1.7 O princípio da primazia dos direitos humanos nas relações

internacionais do Brasil

208 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Op. cit., p. 450.
209 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. p, 363.
210 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 367.
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Como é possível perceber a partir do exame do tratamento dos

temas de política externa nas Constituições pretéritas, a consagração do

princípio da prevalência dos direitos humanos como valor que deve guiar as

relações internacionais do Brasil é inédita na história constitucional brasileira e

é elemento que contribui para que se afirme, com Carol Proner, que “A

Constituição de 1988 representa ”um marco jurídico na transição democrática

de institucionalização dos direitos humanos no Brasil”211.

A inclusão desse princípio no texto constitucional decorre da

consagração da dignidade humana como um dos princípios fundamentais212 da

República Federativa do Brasil, o que implica em que todo o ordenamento

jurídico brasileiro deve estar voltado a conferir a máxima eficácia a essa

dignidade, que é inerente ao indivíduo, independentemente de qualquer

condição de que se revista. Aliás, é a dignidade humana considerada tão

fundamental que é entendida, por Flávia Piovesan, como “verdadeiro

superprincípio a orientar tanto o Direito Internacional, como o Direito Interno”213

e “norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas

local e global, dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e sentido”214.

Entendemos que a inserção desse princípio no texto constitucional

decorre também da crescente importância de que o tema da proteção

internacional dos direitos humanos vem se revestindo desde a II Guerra

Mundial. Nesse sentido, é importante recordar as palavras de Antônio Augusto

Cançado Trindade, para quem uma das grandes preocupações de nossos

211 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção, p. 157.
212 No tocante aos princípios fundamentais, Flávia Piovesan cita Luís Roberto Barroso, que
afirma: “Princípios fundamentais são aqueles que contêm as decisões políticas estruturais do
Estado (...) os princípios constitucionais sintetizam os principais valores da ordem jurídica
instituída, irradiam-se por diferentes normas e asseguram a unidade sistemática da
Constituição. Elas se dirigem aos Três Poderes e condicionam a interpretação e a aplicação de
todas as regras jurídicas”. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de
suas normas – limites e possibilidades da Constituição brasileira, p. 288 e 306. Apud
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 37.
213 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 410
214 Id. p. 411.
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tempos é ”assegurar a proteção do ser humano, nos planos nacional e

internacional, em toda e qualquer circunstância”215.

Além disso, cabe lembrar que, no momento em que os Estados

definem princípios que orientam sua inserção na ordem internacional,

estabelecem uma vinculação não com qualquer ordem internacional, mas sim

com uma ordem conformada por determinados princípios, que incluem a

proteção dos direitos humanos, como afirma Canotilho:

A abertura internacional e a abertura da Constituição, nos termos
que acabamos de descrever, não são uma abertura para qualquer
ordem internacional. Pelo contrário, é uma ordem internacional
informada e conformada por determinados princípios (...). A ordem
internacional e a ordem constitucional interna interactivamente
abertas são ordens fundadas nos direitos humanos e nos direitos
dos povos (...).216

É nesse sentido que firmar a prevalência dos direitos humanos

como premissa que deve orientar o relacionamento internacional brasileiro é

consagrar a vinculação a um tema que, dentro da atual ordem internacional, se

reveste da maior relevância, nomeadamente aquilo que é chamado, por

Canotilho, de “base antropológica amiga de todos os homens e de todos os

povos (dignidade humana, direitos humanos)”217. Em outras palavras, escritas

por Flávia Piovesan, o estabelecimento desse princípio “consagra o primado

dos direitos humanos como paradigma propugnado para a ordem

internacional”218 pelo Brasil. Consagra também a filiação do Brasil a um

sistema que é considerado como verdadeiro parâmetro civilizatório, como

afirma Cançado Trindade:

Tendo presentes os princípios gerais do Direito, universalmente
reconhecidos, podemos conceitualizar como “Estados civilizados”
todos os que, em última análise, respeitam plenamente os direitos
humanos e asseguram a todas as pessoas sob suas respectivas
jurisdições o livre e pleno exercício daqueles direitos. O respeito aos
direitos humanos constitui, em suma, a melhor medida do grau de
civilização.219

215 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1., p. 21.
216 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 364.
217 Id. p. 363.
218 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 40.
219 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2. p. 344.



109

Aliás, podemos afirmar que a inclusão do princípio da prevalência

dos direitos humanos nas relações internacionais brasileiras é conseqüência da

afirmação desses direitos como tema de interesse internacional, o que levou à

formação de um Direito Internacional dos Direitos Humanos e à estruturação de

mecanismos voltados à sua proteção. Nesse sentido, afirma Flávia Piovesan:

Ao constituir tema de legítimo interesse internacional, os direitos
humanos transcendem e extrapolam o domínio reservado do Estado
ou a competência nacional exclusiva. São criados parâmetros
globais de ação estatal, que compõem um código comum de ação,
ao qual os Estados devem se conformar, no que diz respeito à
promoção e proteção dos direitos humanos .220

Por fim, cabe recordar que a proclamação da prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais é corolário do processo de

redemocratização do Brasil, do qual a promulgação da Constituição de 1988 é

o principal marco jurídico221.

O processo de inserção desse princípio na Carta Magna, levado a

cabo pela Assembléia Nacional Constituinte, que teve lugar entre 1 de fevereiro

de 1987 e 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição, foi

descrito por Pedro Dallari222 em dissertação de Mestrado a respeito dos

princípios relativos às relações internacionais. Inicialmente, a Subcomissão da

Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais previu o apoio do

Brasil aos movimentos voltados à promoção dos direitos humanos na esfera

internacional no artigo 21 de seu Anteprojeto. Em seguida, a Comissão da

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher previu a inclusão,

no Anteprojeto de Constituição, do artigo 26, II, que consagrava a

“intocabilidade dos direitos humanos” como princípio das relações exteriores, e

o artigo 27, I, que fixava também a obrigação de o Brasil pugnar, no cenário

internacional, pela “formação de um Tribunal Internacional dos Direitos

Humanos com poder de decisão vinculatória”.

220 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 5.
221 Nesse sentido, Cançado Trindade realça a indissociabilidade entre os direitos humanos e a
democracia, que “se depreende da própria natureza dos tratados de direitos humanos”, os
quais, para o autor, pressupõem, basicamente, o funcionamento do regime democrático. Cf.
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2. p. 242-244.
222 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores., p. 160 et seq.
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A Comissão de Sistematização aproveitou as duas propostas

apresentadas acima, incluindo, no artigo 4º do Projeto de Constituição, como

princípios relativos às relações internacionais do Brasil, a prevalência dos

direitos humanos e que o país “propugnará pela formação de um tribunal

internacional dos direitos humanos”. Ao final, o Plenário da Assembléia

Nacional Constituinte removeu o dispositivo relativo à criação de um tribunal

internacional de direitos humanos para o artigo 7º das Disposições Transitórias,

mantendo o princípio de prevalência dos direitos humanos no local original.

A consagração da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais refere-se, sinteticamente, ao compromisso prioritário do Brasil

com a proteção e promoção da dignidade humana em território nacional e no

mundo, valor entendido pela comunidade internacional na atualidade como de

suprema relevância e cuja realização na vida social pode ocorrer ainda que em

sacrifício da própria soberania nacional, que perde a primazia em prol da

proteção dos direitos humanos. A respeito desse novo princípio, afirma Fábio

Konder Comparato:

O sentido desta última declaração de princípio parece ser o da
supremacia dos direitos humanos sobre quaisquer regras
decorrentes da soberania internacional de nosso País, considerada
esta como independência em relação a outros Estados e como
poder, em última instância, para decidir sobre a organização de
competências no plano interno. Tal significa, segundo a melhor
exegese, que o Brasil reconhece a inaplicabilidade, para si, em
matéria de direitos humanos, do princípio de não-ingerência
internacional em assuntos internos (Carta das Nações Unidas, art.
2º, alínea 7). A proteção dos direitos fundamentais do homem é, por
conseguinte, considerada assunto de legítimo interesse
internacional, pelo fato de dizer respeito a toda a humanidade.223

O princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais do Brasil comportará dois aspectos: por um lado, um aspecto

internacional, qual seja, o compromisso prioritário do Brasil com a formação e

eficácia do sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, voltado

para a promoção da dignidade humana e para a proteção dos indivíduos; por

223 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção aos direitos humanos e a organização federal de
competências. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A incorporação das
normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 282.
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outro, tal proteção referir-se-á não só no âmbito internacional, mas também,

como bem destaca Pedro Dallari, “em face da ordem jurídica interna”224.

Com esse princípio, o Brasil assume o compromisso de adotar as

normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos, consubstanciadas na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em uma série de outros tratados.

Esse compromisso implica também no envolvimento no esforço de ampliar

esse conteúdo normativo sempre que necessário ou em aderir a tratados já

existentes dos quais o Brasil ainda não é parte.

Entretanto, como é o Direito uma “ciência prática”225, ou seja,

voltada à influenciar concretamente a vida e pautar situações reais, é

estabelecido também o compromisso do Brasil fortalecer os mecanismos

internacionais de monitoramento da aplicação desses tratados, submetendo-se

a estes e contribuindo, dentro das possibilidades existentes, para que possam

melhor cumprir seu papel protetivo. Além disso, o princípio da primazia dos

direitos humanos nas relações internacionais não implica apenas em que o

Brasil participe em negociações internacionais de direitos humanos em vista do

compromisso que os Estados assumiram em face dos artigos 55 e 56 da Carta

das Nações Unidas226, voltado para a promoção e tutela dos direitos humanos.

224 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. p. 161.
225 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, p. 33. Para explicar porque o Direito
é uma ciência prática, afirma exatamente o célebre jurista alemão: “La ciencia del derecho, tal
como es cultivada en la actualidad, es, ante todo, una disciplina práctica, porque su pregunta
central reza: ¿qué és lo debido em casos reales o imaginados? Esta pregunta es planteada
desde una perspectiva que coincide con la del juez. Esto no significa que la ciencia del
derecho no pueda adoptar, además, otras perspectivas ni que en ella se trate siempre
directamente de la solución de casos concretos, pero significa que la perspectiva del juez es la
que caracteriza primariamente la ciencia del derecho y que los enunciados y teorías expuestas
en ella desde esta perspectiva, por más abstractos que puedan ser, están siempre referidos a
la solución de casos, es decir, a la fundamentación de juicios jurídicos de deber ser.
226 O artigo 55 da Carta da ONU dispõe que: ” Com o fim de criar condições de estabilidade e
bem estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no
respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações
Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e
desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais econômicos,
sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e
c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. Já o artigo 56 estabelece a obrigação
de o Estado colaborar para esse desiderato, nos seguintes termos: “Para a realização dos
propósitos enumerados no Artigo 55, todos os Membros da Organização se comprometem a
agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente”. ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS. Nações Unidas no Brasil. Carta das Nações Unidas. Disponível em: <
http://www.onu-brasil.org.br/doc5.php>. Acesso em: 06/07/07.
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Com efeito, estas medidas requerem que os Estados ajam para ver

implementados esses direitos, como afirma Paolo Mengozzi:

Entre estes foi gerando a convicção de que esse compromisso não
poderia acabar na participação nas negociações, mas deveria
transformar-se em obrigação de ação, com o decorrer do tempo e
com o crescimento das possibilidades técnico-econômicas;
obrigação de cada Estado utilizar o máximo dos recursos nos
objetivos assinalados pela declaração universal e por outros
instrumentos que se seguiram a esta.227

O princípio implica, por fim, em assumir posições internacionais de

defesa dos direitos humanos em casos concretos, pugnando pela proteção e

promoção da dignidade humana em situações internacionais e envolvendo-se

em projetos de cooperação internacional que visem a fortalecer a prática dos

direitos humanos no mundo. Em suma, no dizer de Amado Cervo e Clodoaldo

Bueno, em estudo sobre a história da política exterior do Brasil, “A

preocupação com os direitos humanos condiciona a ação externa do

Estado”228.

Para Flávia Piovesan, a adoção do princípio da prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais do Brasil, conjuntamente com

outros princípios relativos ao relacionamento externo brasileiro, estabelece uma

“orientação internacionalista jamais vista na história do constitucionalismo

brasileiro”229, vinculando a política externa brasileira a determinadas posturas

em relação a temas que atualmente se revestem de grande interesse

internacional, o qual é ainda maior no tocante aos direitos humanos, já que

estes se referem à própria dignidade humana, princípio que galgou patamar de

relevância na ordem jurídica nos planos internacional e interno que chega apo

nível de prevalência, ou seja, de supremacia perante qualquer outro valor.

Com efeito, foi a partir de 1988 que o Brasil começou a empreender

esforços mais incisivos no sentido de aderir aos principais instrumentos

internacionais de direitos humanos. Nesse sentido, a partir de pesquisa em

quadro disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores em seu sítio na

227 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política.
Vol. 1, p. 358.
228 BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. História da política exterior do Brasil, p. 467.
229 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 411.
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Internet230, que apresenta os tratados multilaterais de direitos humanos dos

quais o País faz parte, verifica-se que, na atualidade, o Brasil está vinculado a

exatamente trinta e sete atos internacionais multilaterais de direitos

humanos231. Destes compromissos, quatorze foram assinados antes de 1964,

dez dos quais entre 1945 e 1951, logo depois da II Guerra Mundial, portanto, e

outros quinze tratados foram assinados a partir de 1985. Por outro lado,

entretanto, apenas oito atos internacionais de direitos humanos foram firmados

pelo Brasil entre 1964 e 1985, cabendo, porém, ressaltar que não foi assinado

nenhum compromisso internacional relativamente à matéria pelo Brasil entre a

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), de

22/11/1969, e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Contra as Mulheres, de 18/12/1979, compreendendo portanto

um período de dez anos sem que o Brasil sequer sinalizasse o interesse em se

vincular a normas internacionais desse campo.

A análise do número de ratificações também é reveladora do maior

envolvimento do Brasil no sistema de Proteção Internacional dos Direitos

Humanos a partir da promulgação da Constituição de 1988. Com efeito, dos

trinta e sete tratados mencionados no parágrafo anterior, doze foram ratificados

antes de 1964. Entre 1964 e 1985, apenas quatro tratados de direitos humanos

foram ratificados pelo Brasil, sendo dois relativos à escravatura, problema

equacionado no ordenamento jurídico brasileiro desde o século XIX, um sobre

a questão dos refugiados, tema de pouca relevância prática no quadro político

nacional, e, por fim, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas

as Formas de Discriminação Racial232, assinada em 1966 e ratificada em 1969.

Já a partir de 1988, foram vinte e um os tratados ratificados, excluídos aqui

230 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Atos
Multilaterais em Vigor para o Brasil no Âmbito dos Direitos Humanos. Disponível em: <
http://www2.mre.gov.br/dai/dhumanos.htm>. Acesso em: 25/05/2007. Cabe enfatizar que o
quadro em apreço inclui apenas de tratados multilaterais de direitos humanos em geral,
excluindo outros, multilaterais ou bilaterais, que também trazem dispositivos de direitos
humanos, a exemplo das convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
231 A lista da Divisão de Atos Internacionais (DAI) do Ministério das Relações Exteriores inclui
ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual, tecnicamente, não é tratado, e sim
resolução da Organização das Nações Unidas (ONU).
232 Os demais tratados ratificados à época foram os seguintes: 1. Convenção relativa à
Escravatura, assinada em Genebra a 25 de setembro de 1926 e emendada pelo Protocolo
aberto à assinatura ou à aceitação na Sede das Nações Unidas (1966). 2. Convenção
Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e
Práticas Análogas à Escravatura (1966). 3. Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados (1972)
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aqueles firmados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT),

que também foram objeto de número significativo de ratificações após a

promulgação da Carta Magna ora em vigor233. Cabe ressaltar que, com isso,

como afirma Valério Mazzuoli, “já se encontram ratificados e em pleno vigor

praticamente todos os tratados internacionais significativos sobre direitos

humanos pertencentes ao sistema global”234.

Portanto, uma mera análise estatística revela que o Brasil tem

atuado no sentido de aprofundar sua inserção no sistema de Proteção

Internacional dos Direitos Humanos, procurando assim cumprir aqui o princípio

da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais. Cabe ressaltar

que as ratificações de tratados de direitos humanos implicam em que os

direitos consagrados nesses compromissos passam a valer também dentro do

território nacional, podendo ser diretamente aplicados pelo Judiciário, bem

como que o Brasil passa a ser responsável pela ocorrência de violações de

direitos humanos internacionais ocorridas em território nacional.

Ainda como demonstrativo do reflexo do princípio da prevalência

dos direitos humanos nas relações internacionais diretamente no âmbito

externo, Celso Lafer, fazendo remissão a sua gestão como Ministro das

Relações Exteriores em 1992, lembra que o princípio de prevalência dos

direitos humanos “foi um argumento constitucional politicamente importante

para obter no Congresso a tramitação da Convenção Americana de Direitos

Humanos – o Pacto de São José”235, cujo instrumento de ratificação foi

entregue à Organização dos Estados Americanos (OEA) por essa autoridade

em 25/9/1992. Afirma o autor, ainda, que esse princípio serviu como uma das

inspirações jurídicas para a assinatura, em 19 de junho de 1992, do Acordo-

Quadro de Cooperação Brasil-Comunidade Européia, que se baseia no

respeito aos princípios democráticos e aos direitos humanos.

233 A lista completa de tratados firmados e ratificados pelo Brasil no âmbito da OIT encontra-se
no seguinte sítio: BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais.
Atos multilaterais assinados pelo Brasil no âmbito da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/trabalho.htm>. Acesso em: 20/06/2007.
234 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.89.
235 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. Prefácio, p. XIX.



115

Por fim, o Brasil veio também a tomar medidas no sentido de se

submeter aos mecanismos internacionais de monitoramento e aplicação do

sistema de proteção internacional dos direitos humanos, dentre as quais

destacamos o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de

Direitos Humanos, em 1999, permitindo que casos de violações de direitos

consagrados no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos que

envolvam o Brasil possam ser julgados por aquele órgão jurisdicional236. Outro

exemplo foi a promulgação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal

Internacional237, pelo que fica o Brasil submetido à autoridade daquele órgão

para processar e julgar pessoas naturais envolvidas em violações dos direitos

humanos, o que foi reforçado pela inclusão, pela Emenda Constitucional 45, do

§ 4º no artigo 5º da Constituição238.

Outrossim, em cumprimento ao estatuído nos tratados de direitos

humanos, o Brasil passou a acolher missões de supervisão do cumprimento de

suas obrigações internacionais quanto ao tema e a cumprir as normas dos

tratados relativas à prestação de contas da observância desses compromissos,

como lembra Carol Proner:

O Brasil passou a admitir a inspeção por comissões internacionais
de verificação do cumprimento dos compromissos internacionais e
fez o Relatório à ONU, em 1996, a respeito do cumprimento do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.239

Em síntese, o efeito do princípio da primazia dos direitos humanos

nas relações internacionais do Brasil pode ser sumarizado por dois

historiadores da política externa brasileira, Amado Cervo e Clodoaldo Bueno:

236 O Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos
Humanos pelo Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2002, que promulgou a Declaração de
Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Ver: BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Decreto nº
4.463, de 8 de novembro de 2002. Disponível em: <
http://www2.mre.gov.br/dai/declaracidh.htm>. Acesso em: 20/06/2007.
237 O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional foi promulgado pelo Decreto 4.388, de
25/09/2002. Ver: BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais.
Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Disponível em: <
http://www2.mre.gov.br/dai/tpi.htm>. Acesso em: 21/06/2007.
238 Recorde-se que o § 4º do artigo 5º dispõe que “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”.
239 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção p. 156.
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A política exterior do Brasil envolveu-se com os direitos humanos de
modo distinto, em três fases: ao ensejo e logo após a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, foi assertiva na
promoção desses direitos, adquirindo experiência no plano regional
(Comissão Interamericana de Direitos Humanos) e global (Comissão
de Direitos Humanos da ONU); a partir dos anos 1960, em nome do
constitucionalismo, mas em razão do regime autoritário, abandonou
tal esforço, tomando posições defensivas e isolacionistas nos foros
multilaterais; com o fim do ciclo autoritário, remediou-se e recuperou,
desde 1985, aquela ação assertiva original.240

Por fim, Flávia Piovesan lembra que o princípio de prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais implica também no “compromisso

de adotar uma posição política contrária aos Estados em que os direitos

humanos estejam sendo gravemente desrespeitados”241. Por tudo isso, parece

haver aquilo que, no dizer de Lindgren Alves, constituiria “a disposição do

Estado democrático brasileiro de conformar-se plenamente às obrigações

internacionais”242.

Entretanto, é necessário destacar a advertência de Enrique Ricardo

Lewandowski, no sentido de que a existência de um sistema internacional de

proteção dos direitos humanos ainda não exclui a soberania nacional:

A soberania do Estado “constitui, precisamente, a principal
dificuldade enfrentada pelos diferentes sistemas internacionais de
direitos humanos, que precisam contar com a anuência dos Estados
para levarem a cabo sua tarefa nesse campo". Isso se deve ao fato
de os Estados, ao participarem dos organismos internacionais, sob
cuja égide funcionam os ditos sistemas, não perdem a sua
soberania, porquanto, dentre outras faculdades, conservam o direito
de secessão. Além disso, nota-se que nas Constituições dos
referidos organismos figura, implícita ou expressamente (como no
caso do artigo 15, § 8º, do Pacto da Liga das Nações ou do artigo 2º,
§ 7º da Carta da ONU), a chamada cláusula da jurisdição doméstica,
na qual se consagra o princípio da não-intervenção nos assuntos
internos dos Estados.243

Aliás, parte da doutrina remete ao primado da soberania nacional,

que leva a que o Estado ainda mantenha poder sobre sua forma de

subordinação às normas e atos de Direito Internacional, papel, a propósito,

normalmente reservado ao Direito Constitucional, ramo do Direito que regula os

240 BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. Op. cit., p. 466.
241 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 40.
242 ALVES, José Augusto Lindgren. O sistema de proteção das Nações Unidas aos direitos
humanos e as dificuldades brasileiras. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A
incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 245.
243 LEWANDOVSKI, Enrique Ricardo. Proteção dos direitos humanos na ordem interna e
internacional, p. 141. Apud DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores, p. 161-162.
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principais aspectos da organização estatal, dentre os quais devem estar

incluídas as diretrizes fundamentais de sua convivência internacional. É nesse

sentido que Pedro Dallari afirma que continua competindo ao Estado não só

definir quais os procedimentos que empregará para se vincular a um

compromisso jurídico internacional como também para dispor sobre a

“repercussão interna de normas e atos internacionais (complementando-se e

dando-se efetividade interna à regra de Direito Internacional Público com as

quais se estabeleceu o vínculo obrigacional)”244.

A manutenção da importância da soberania estatal é também

tratada por Canotilho que, em análise sobre o constitucionalismo global, que

examinamos anteriormente, destaca que se mantém a relevância do

“constitucionalismo nacional”, ou seja, da existência de um Estado com poder

soberano, ou seja, dotado de supremacia em seu território, formatado em sua

essência por uma Constituição. Com efeito, o autor aponta como algumas das

principais premissas do constitucionalismo nacional as seguintes:

(1) soberania de cada Estado, conducente, no plano externo, a um
sistema de relações horizontais interestaduais e, no plano interno, à
afirmação de um poder ou supremacia dentro de determinado
território e concretamente traduzido no exercício das competências
soberanas (legislação, jurisdição e administração); (2) particular
centralidade jurídica e política da Constituição interna como carta de
soberania e de independência de cada Estado perante os outros
Estados; (3) aplicação do direito internacional nos termos definidos
pela Constituição interna, recusando-se, em muitos Estados, a
aplicação das normas de direito internacional na ordem interna sem
a sua “conversão” ou adaptação pelas leis do Estado”.245

Entretanto, entendemos que é necessário destacar, por enquanto,

que a existência do Direito Internacional dos Direitos Humanos e de seus

instrumentos de proteção necessariamente implica em limitação da soberania

estatal, já que, a uma, ficam os Estados obrigados a cumprir os compromissos

internacionais que estabeleceram e, a duas, ficam muitas vezes submetidos à

supervisão internacional, havendo a possibilidade de serem responsabilizados

244 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 85.
245 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. p. 1318-1319.
Cabe ressaltar, a título meramente de registro, que Canotilho (à página 1319) chega a afirmar
que o constitucionalismo nacional ainda prevalece como “paradigma básico da agenda das
relações internacionais”, ainda que reconheça todas as limitações que o constitucionalismo
global impõe sobre o constitucionalismo nacional.
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internacionalmente em caso de descumprimento dos compromissos estatuídos

nos tratados de que fazem parte. Em suma, pode-se afirmar que o princípio da

soberania nacional pode sofrer restrições em vista da proteção dos direitos

humanos e, em última instância, da paz246.

No presente ponto, cabe recordar a advertência de Flávia

Piovesan, que entende que o conceito de soberania nacional, traduzido, nos

princípios de relações internacionais da consagrados pelo artigo 4º da Carta

Magna, nas noções de independência nacional e, especialmente, de não-

intervenção, deve ser entendido à luz de outros princípios relativos ao

relacionamento externo brasileiro constantes da própria Constituição. É nesse

sentido que a soberania nacional e a não-intervenção devem ser sopesadas à

luz da prevalência dos direitos humanos, pelo que a soberania estatal, que não

deixa de existir, até mesmo porque implicaria no fim do Estado, não pode ser

empregada como argumento para justificar violações de compromissos

voltados à garantia da dignidade humana, com os quais o Brasil se

comprometeu internacionalmente247. Nesse sentido, afirma a autora:

A partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas
relações com base na prevalência dos direitos humanos, está ao
mesmo tempo reconhecendo a existência de limites e
condicionamentos à noção de soberania estatal. Isto é, a soberania
do Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo como
parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se
com a concepção tradicional de soberania estatal absoluta,
reforçando o processo de sua flexibilização e relativização, em prol
da proteção dos direitos humanos.248

O próprio Canotilho admite que os sistemas internacionais de

proteção aos direitos humanos, cuja “bondade” reconhece, constituem padrões

mínimos que terminam por ao menos influenciar na conformação do direito

246 A respeito, ver: BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. História da política exterior do
Brasil, p. 455.
247 É nesse sentido que Flávia Piovesan, ao proceder ao exame dos princípios que devem
orientar as relações internacionais brasileiras, alerta: “Vale dizer, surge a necessidade de
interpretar os antigos conceitos de soberania estatal e não-intervenção à luz dos princípios
inovadores da ordem constitucional e, dentre eles, destaque-se o princípio da prevalência dos
direitos humanos. Estes são os novos valores incorporados pelo texto de 1988 e que compõem
a tônica do constitucionalismo contemporâneo. PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de
direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem
ao Professor Ricardo Lobo Torres.
248 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 40.
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constitucional dos Estados, reconhecendo na dignidade humana “pressuposto

ineliminável de todos os constitucionalismos”249.

Por fim, Rubens Ricúpero lembra que a “invocação da soberania

nacional” serviu à defesa brasileira contra o monitoramento internacional da

grave situação do Brasil no campo da proteção dos direitos humanos na

década de setenta do século passado, fato recordado também por José

Augusto Lindgren Alves250. Entretanto, Ricúpero também adverte que, no atual

contexto mundial, a soberania não deve mais servir a tal papel:

A soberania não serve para acobertar crimes contra o próprio povo.
Ela na verdade serve para permitir que se realizem as condições
para que esse povo tenha realmente acesso aos bens materiais e
espirituais da existência.251

Em todo caso, o próprio sistema de Proteção Internacional dos

Direitos Humanos admite que a soberania nacional ainda configura limite para

a aplicação de suas normas. Demonstração clara disso é a circunstância de

que, salvo considerações relativas ao jus cogens, a adesão aos tratados de

direitos humanos ainda depende da celebração, por parte do Estado, desse

tratado. Ao mesmo tempo, muitos órgãos internacionais encarregados da

proteção aos direitos humanos no mundo dependem, para agir, da anuência

dos próprios Estados envolvidos. É o caso, por exemplo, da Corte

Interamericana de Direitos Humanos, que só pode julgar um caso envolvendo

um Estado que participe do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos

Humanos com a anuência desse Estado, que pode ser dada caso a caso ou

por meio de uma declaração de aceitação da competência contenciosa da

Corte, o que o Brasil só fez em 1999.

249 A respeito, ver: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p.
1318-1320.
250 Lindgren Alves registra que “no período da Guerra Fria eram, em geral, os países
socialistas, com apoio freqüente dos governos ditatoriais de direita, aqueles que mais se
opunham à criação de instrumentos e mecanismos destinados a regular e observar as
jurisdições domésticas, escudando-se no conceito absolutista de soberania”. ALVES, José
Augusto Lindgren. O sistema de proteção das Nações Unidas aos direitos humanos e as
dificuldades brasileiras. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A incorporação
das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 237.
251 RICÚPERO, Rubens. Normas internacionais de proteção e dificuldades internas. In:
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de
direitos humanos no direito brasileiro, p. 166.
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Diante disso, prescreve o próprio Direito Internacional dos Direitos

Humanos a necessidade de que os Estados incorporem ao Direito Interno as

normas internacionais de direitos humanos e compatibilizem o conteúdo

daquele com o teor destas, fazendo assim com que possam ser respeitados

esses direitos sem os obstáculos inerentes à soberania nacional, o que é

também uma maneira de engajar os Estados na construção do sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos. É como se o Direito Internacional

dos Direitos Humanos reconhecesse a advertência de Bobbio, para quem “a

proteção internacional é mais difícil que a proteção no interior do próprio

Estado”252. Com isso, o Direito Internacional dos Direitos Humanos implicará

em que, para que esses direitos sejam efetivamente implementados, seja

exigido o engajamento do Estado no âmbito de sua própria jurisdição

doméstica, naquilo que Cançado Trindade batiza como “função capital” do

Estado na proteção dos direitos humanos, ou de “proteção primária” desses

direitos, in verbis:

Os próprios tratados de direitos humanos atribuem uma função
capital à proteção por parte dos tribunais internos, como evidenciado
pelas obrigações de fornecer recursos internos eficazes e de esgotá-
los.253

Cabe destacar que esse compromisso inclui também a tomada das

medidas administrativas, legislativas e judiciais internas cabíveis para que se

possa promover a implementação e maior eficácia dos mecanismos

internacionais de proteção aos direitos humanos, que podem incluir, dentre

outras, a estruturação de órgãos de monitoramento e de aplicação das normas

internacionais e a formulação e execução de políticas públicas na área de

direitos humanos, a expansão do marco legal de proteção e a garantia de

funcionamento do Judiciário dentro dos cânones do devido processo legal.

Em outras palavras, no dizer de Cançado Trindade, tal

compromisso inclui sinteticamente o que se segue:

252 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 483.
253 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
212.
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Os Estados-partes em tratados de direitos humanos encontram-se,
em suma, obrigados a organizar o seu ordenamento jurídico interno
de modo que as supostas vítimas de violações dos direitos neles
consagrados disponham de um recurso eficaz perante as instâncias
nacionais.254

Recorde-se, ademais, que fazer cumprir internamente as normas

internacionais de direitos humanos é também uma forma pela qual os Estados

podem efetivamente contribuir para a promoção dos direitos humanos em

caráter universal, já que esses direitos dizem respeito diretamente a pessoas

que efetivamente vivem ou se encontram sob a jurisdição estatal.

Essa é a inteligência revelada por alguns dos principais

instrumentos internacionais de direitos humanos, a começar pela Declaração

Universal dos Direitos Humanos:

A Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a presente
"Declaração Universal dos Direitos do Homem" como o ideal comum
a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em
mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e,
pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios
Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua
jurisdição.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966,

estabeleceu a obrigação estatal de tomar as devidas medidas internas :

Art. 2o - 1.Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a
garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e
que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no
atual Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza,
origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou
qualquer outra situação.
2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza
destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente
Pacto, os estados-partes comprometem-se a tomar as providências
necessárias, com vistas a adotá-las, levando em consideração seus
respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do
presente Pacto.

3. Os estados-partes comprometem-se a:

254 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro,
p.227.



122

a) garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos
no presente Pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso
efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas
que agiam no exercício de funções oficiais;
b) garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito
determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou
legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no
ordenamento jurídico do Estado em questão e a desenvolver as
possibilidades de recurso judicial;
c) garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de
qualquer decisão que julgar procedente tal recurso.

Já a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de

Discriminação contra as Mulheres, em seu artigo 24, é ainda mais explícita, ao

determinar que “Os Estados-partes comprometem-se a adotar todas as

medidas necessárias de âmbito nacional para alcançar a plena realização dos

direitos reconhecidos nesta Convenção.”

Por fim, a doutrina também tem explicitado a necessidade de que

sejam tomadas as devidas medidas internas para que se efetive, na prática, a

proteção internacional nos direitos humanos, a exemplo de Cançado Trindade,

que afirma que “Da adoção e aperfeiçoamento das medidas nacionais eficazes

de implementação depende hoje em grande parte – estamos convencidos – a

evolução da própria proteção internacional dos direitos humanos”255.

De fato, cabe enfatizar que o Direito Internacional dos Direitos

Humanos cria obrigações para os Estados relativamente aos indivíduos que

estejam sob sua jurisdição, aplicando-se, portanto, muito além do espaço de

ação conjunta dos Estados voltado ao objetivo comum de garantir a proteção

dos direitos humanos no mundo. Em todo caso, como a maioria absoluta da

população mundial encontra-se diretamente vinculada a um Estado, é dentro

destes que a proteção internacional dos direitos humanos poderá alcançar a

efetividade pretendida pela comunidade internacional. A propósito, ao dissertar

sobre o papel dos Estados na promoção dos direitos humanos, Cançado

Trindade chega mesmo a afirmar que as normas dos tratados de direitos

humanos aplicam-se “sobretudo no âmbito do ordenamento interno de cada um

deles, na relação entre o poder público e os indivíduos”256.

255 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos., v. 1., p. 22-23.
256 Id. p. 443
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É nesse sentido que o princípio da prevalência dos direitos

humanos nas relações internacionais também impõe ao Brasil a obrigação de

promover e proteger a dignidade humana dentro de seu território. Com isso,

deve o Brasil, em primeiro lugar, tratar de consagrar, em seu ordenamento

jurídico, direitos e garantias voltados a resguardar essa dignidade. Por outro, é

também o Brasil obrigado a integrar as regras do sistema de Proteção

Internacional dos Direitos Humanos à ordem interna de cada Estado e de

cumpri-las e fazê-las cumprir internamente. Nesse sentido, nos termos dos

próprios tratados de direitos humanos, deve o Brasil prover recursos internos

eficazes, elaborando leis e disponibilizando a ação de órgãos administrativos e

judiciais para tal257, bem como harmonizar os preceitos do direito interno à luz

dos tratados internacionais. Por fim, em vista do imperativo de proteção

inerente ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, deve o Brasil, a

exemplo de outros países, preocupar-se em conceder um tratamento especial

aos tratados de direitos humanos no plano do direito interno, com vistas a

garantir sua eficácia. Implica o princípio em tela, portanto, na “abertura da

ordem jurídica interna ao sistema internacional de proteção dos direitos

humanos”258.

Em suma, o princípio da primazia dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil implica em adequar o ordenamento interno e

os mecanismos nacionais de aplicação do direito aos compromissos

internacionais abraçados pelo Brasil. Nesse sentido, incorporar, cumprir e fazer

cumprir essas normas dentro do âmbito da jurisdição estatal significa, portanto,

fortalecer o sistema internacional de normas protetivas da dignidade humana,

aplicando assim o mandamento constitucional de prevalência dos direitos

humanos nas relações internacionais. É o que afirma Flávia Piovesan:

A prevalência dos direitos humanos, como princípio a reger o Brasil
no âmbito internacional, não implica apenas o engajamento do País
no processo de elaboração de normas vinculadas ao Direito
Internacional dos Direitos Humanos, mas sim a busca da plena
integração de tais regras na ordem jurídica brasileira.259

257 Essa é a inteligência dos parágrafos 2 e 3 do artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, que citamos anteriormente.
258 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 40.
259 Id. p. 40.
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Com tudo isso, podemos concluir que o impacto do princípio da

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil faz-se

sentir também no âmbito interno, cujo primeiro exemplo é a repercussão de

suas premissas, por exemplo, no próprio artigo 5º da Constituição, dedicado

aos Direitos e Garantias Fundamentais, evidência clara do impacto da

aplicação dos princípios de relações exteriores às normas voltadas

explicitamente para regular a ordem, como destaca Pedro Dallari:

Ainda outro exemplo, este enunciador da compatibilização dos
princípios de relações exteriores com as normas constitucionais
voltadas explicitamente para regular a ordem interna, pode ser
verificado na sintonia entre o já mencionado paradigma da
“prevalência dos direitos humanos” e o Capítulo I (“Dos Direitos e
Garantias Individuais e Coletivos”) do Título I (“Dos Direitos e
Garantias Fundamentais”). Os dispositivos deste Capítulo não só
estabelecem, de maneira clara e precisa, “aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (art. 5º), mas
asseguram, inclusive, a autoaplicabilidade das normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º), bem como a
agregação, ao rol expresso na Constituição, daqueles direitos e
garantias “outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte”. 260

A própria Emenda Constitucional 45 vem a ampliar a preocupação

interna com o tratamento dos direitos humanos oriundos de tratados

internacionais. Exemplo disso é a abertura da possibilidade de que um tratado

de direitos humanos alcance hierarquia constitucional, estabelecida pelo § 3º

do artigo 5º, que será objeto de análise detida em outros pontos deste trabalho.

Outro exemplo é a possibilidade, estabelecida pelo artigo 105, V-A, § 5º, de

que causas judiciais que girem em torno de graves violações de direitos

humanos, os quais impliquem em descumprimento de tratados da matéria pelo

Brasil, sejam julgadas pela Justiça Federal261.

260 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. p. 155.
261 O artigo 105, V-A, § 5º, estatui que “Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte,
poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou
processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal”.
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Ainda no sentido de tomar as medidas internas necessárias para

promover a proteção dos direitos humanos no Brasil, Carol Proner262 registra

que o período regido pela Constituição de 1988 foi marcado pela criação, em

1997, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, hoje Secretaria Especial

dos Direitos Humanos (SEDH), órgão cujo titular tem status de Ministro de

Estado, voltada exatamente para a promoção desses direitos. Cabe destacar

que a idéia de “promoção dos direitos humanos” refere-se, para esse órgão, à

“transmissão e o compartilhamento de conhecimentos, valores e princípios de

direitos humanos consagrados na esfera internacional”263, evidenciando a

relação entre o sistema de proteção internacional dos direitos humanos e o

âmbito interno brasileiro. A propósito, Carol Proner lembra que uma das

conseqüências da criação da então Secretaria Nacional de Direitos Humanos

foi a tomada de uma série de medidas legislativas e judiciais de caráter interno:

Dentre as principais conquistas estão: leis de reparação às famílias
dos mortos e desaparecidos políticos; lei que instituiu o rito sumário
na reforma agrária; lei que tipificou o crime de tortura; lei que
transferiu da justiça militar para a justiça comum a competência dos
crimes dolosos perpetrados por policiais militares; (...) estimulou a
criação de inúmeras comissões de direitos humanos espalhadas nas
assembléias legislativas e nas câmaras municipais em todo o país,
além de receber e apurar centenas de denúncias de violações
trazidas pela sociedade.264

Remetendo ao aspecto de que a prevalência dos direitos humanos

nas relações internacionais implica na tomada de medidas voltadas a promover

o respeito à dignidade humana no âmbito interno, mas já aludindo à

necessidade de adesão e incorporação dos tratados internacionais, Flávia

Piovesan afirma:

Ressalte-se que, no âmbito normativo, a Constituição de 1988
deflagra a reinvenção do marco jurídico no campo dos direitos
humanos. O período pós-1988 é marcado pela produção de uma
extraordinária normatividade nacional voltada à proteção dos direitos
humanos, ao que se conjuga a crescente adesão do Brasil aos
principais tratados internacionais de proteção aos direitos humanos.
O pós-1998 apresenta a mais vasta produção normativa de direitos
humanos de toda a história legislativa brasileira. A maior parte das
normas de proteção aos direitos humanos – concebidos como o

262 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção. p. 155-156.
263 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Promoção dos direitos humanos.
Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/promocaodh/>.
Acesso em: 20/06/2007.
264 PRONER, Carol. Op. cit., p. 155.



126

exercício de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e
ambientais – foi elaborada após a Constituição de 1988, em sua
decorrência e sob sua inspiração.265

No tocante ao tema da incorporação das normas internacionais de

direitos humanos, o § 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que enfatiza a

possibilidade de inclusão no catálogo brasileiro de direitos fundamentais dos

direitos consagrados em tratados internacionais dos quais faça o parte o Brasil,

é também uma forma de dar cumprimento ao princípio de prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais, bem como demonstração de que

não pode haver a promoção dos direitos humanos no mundo sem que cada

Estado cuide de resguardá-los em seus respectivos âmbitos de competência. É

nesse sentido que Celso Lafer considera “o equacionamento dos direitos

humanos no âmbito da ordem jurídica interna como medida de reforço da

preocupação da questão dos direitos humanos no plano internacional”266.

Por fim, e a propósito da citação anterior, enfatizamos que o

princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais do Brasil deverá repercutir também no modelo de incorporação

dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quanto à

hierarquia das normas oriundas desses instrumentos na ordem jurídica pátria.

Nesse sentido, entendemos que o marco legal relativo à

incorporação dos tratados ao ordenamento interno só poderá refletir o teor do

princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais,

possibilitando o devido cumprimento das normas consagradas nos tratados de

direitos humanos, se restar assegurado que as normas internacionais de

direitos humanos sejam incluídas, na ordem jurídica pátria, em posição de

superioridade no seio do sistema normativo brasileiro, permitindo sua

observância e a conseqüente concretização do princípio em tela. Em outras

palavras, para Cançado Trindade, torna-se importante que o Estado atente

para a necessidade de colocar os tratados de direitos humanos em status que

permita sua devida observância:

265 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 414.
266 LAFER, Celso. Política exterior brasileira: avanços e perspectivas. Relações internacionais,
n º 4, jan/abr 1979, p. 54. Apud DALLARI, Pedro. Op. cit., p. 163.
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Como também neste domínio, a um Estado não é dado deixar de
cumprir suas obrigações convencionais sob o pretexto de supostas
dificuldades de ordem constitucional ou interna, com maior razão
ainda não haverá desculpa para um Estado de não se conformar a
um tratado de direitos humanos no qual é parte pelo simples fato de
seus tribunais interpretarem, no plano do direito interno, o tratado de
modo diferente do que se impõe no plano do direito internacional.267

Por fim, enfatizamos desde já que a análise do problema também

passará, como teremos oportunidade de examinar, por aquilo que Cançado

Trindade chama de “princípio da primazia da norma mais favorável à vítima”,

cuja consagração no ordenamento jurídico brasileiro seria conseqüência direta

do princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.

267 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. (editor).
A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 211.
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2. O DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E O

SISTEMA DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS

HUMANOS

2.1 Direitos humanos

2.1.1 Conceituação

Antes de iniciarmos o exame da situação dos tratados

internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro,

entendemos que é importante delimitar, ainda que apenas a título introdutório,

a noção de direitos humanos, para que possamos compreender a importância

dos valores aos quais o ordenamento jurídico constitucional brasileiro passou a

conferir prevalência a partir de 1988.

Decerto que os direitos humanos conformam campo de estudo

amplo, complexo e ainda polêmico, como reconhecem, por exemplo, Gregório

Robles268 e Louis Henkin269, o que tem levado à feitura de inúmeros trabalhos

científicos, explorando o tema a partir de diversos pontos de vista e com

diferentes níveis de profundidade. Entretanto, para fins desta pesquisa, que

prioriza a análise da hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento

jurídico brasileiro e sua conformidade com o princípio constitucional da

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, fixando-se

portanto, no exame da relação entre os instrumentos do Direito Internacional

dos Direitos Humanos e o Direito Interno, não há espaço para um tratamento

mais aprofundado acerca da origem e do escopo da idéia de direitos humanos.

Em todo caso, para que analisemos a questão de maneira mais bem

fundamentada, exige-se ao menos a fixação de linhas gerais sobre o assunto,

com o objetivo de verificar o real escopo e a relevância das questões

268 Dissertando a respeito da necessidade de fundamentar os direitos humanos, o autor trata da
dificuldade que envolve a tarefa, apontando que “la dificultad que la tarea entraña, pues es un
hecho que la cuestión no es pacífica, sino que está penetrada por los prejuicios propios de la
lucha política e ideológica”. ROBLES, Gregorio. Los derechos fundamentales e la ética en la
sociedad actual, p. 16
269 Nesse sentido, Louis Henkin afirma que “Direitos humanos constituem um termo de uso
comum, mas não categoricamente definido”. Cf. HENKIN. Louis. The rights of man today. New
York: Columbia University Press, 1988, p. 1-3. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o
direito constitucional internacional, p. 3.
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envolvidas e embasar a posterior análise dogmático-jurídica da positivação dos

direitos humanos consagrados em tratados no ordenamento jurídico brasileiro.

Podemos sumariamente definir os direitos humanos como aqueles

direitos e liberdades básicas de caráter universal, inerentes a todas as pessoas

e considerados essenciais para que a vida humana transcorra na dignidade,

sendo exigíveis independentemente de qualquer condição ou do lugar onde a

pessoa se encontre.

Gregorio Robles define os direitos humanos como “criterios morales

de especial relevancia para la convivencia humana”270, que, caso efetivados,

contribuirão para a melhoria do ser humano e para a formação de uma

sociedade mais justa. Canotilho destaca a “bondade moral”271 desses direitos.

Já Louis Henkin entende que os direitos humanos incluem aquelas

“reivindicações morais e políticas que, no consenso contemporâneo, todo ser

humano tem ou deve ter perante sua sociedade ou governo”272.

Adicionalmente, Antonio Enrique Pérez Luño afirma:

Os direitos humanos surgem, como um conjunto de faculdades e
instituições que, em cada momento histórico, concretizam as
exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais
devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos
jurídicos, nos planos nacional e internacional.273

Por fim, Bobbio afirma que os chamados “direitos do homem” são

aqueles direitos “fundamentais, inalienáveis e invioláveis”274. O autor275 chama

ainda os direitos humanos de “direitos naturais originários limitadores do poder

soberano” e de “pretensões juridicamente reconhecidas e protegidas contra

eventuais violações por parte dos cidadãos e dos poderes públicos”. Cabe

ressaltar, nesse mesmo azo, que Bobbio afirma que tais direitos, proclamados

270 ROBLES, Gregorio. Op. cit., p. 20.
271 Canotilho também reafirma a “bondade” dos direitos humanos, ao afirmar, por exemplo, que,
“Qualquer que seja a incerteza perante a idéia de um standard mínimo humanitário e quaisquer
que sejam as dificuldades em torno de um sistema jurídico internacional de defesa dos direitos
humanos, sempre se terá de admitir a bondade desses postulados”. Ver: CANOTILHO, J. J.
Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. p. 1320.
272 HENKIN. Louis. The rights of man today. New York: Columbia University Press, 1988, p. 1-3.
Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 3.
273 PÉREZ LUÑO, António Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 4ª
ed. Madrid: Technos, 2001, p. 48. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito
constitucional internacional, p. 3.
274 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 481.
275 Id. p. 485.
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pelas mais altas instâncias do poder mundial, “tendem a ser protegidos não

apenas no âmbito do Estado, mas contra o próprio Estado”.

No Brasil, José Carlos Francisco define os direitos humanos como

prerrogativas indispensáveis ao indivíduo e à vida social, chamando-os de

“direitos subjetivos públicos indispensáveis à realização da natureza humana

ou da convivência social, sendo, por isso, assegurados ou concedidos pela

sociedade organizada, pelo Estado Nacional e pela Ordem Internacional”276.

Gérson Marques delimita a noção de direitos humanos ao

estabelecer que se destinam a “assegurar a dignidade do ser humano como

pauta mínima indispensável à sua sobrevivência, ao seu desenvolvimento e a

sua convivência”277. Cabe destacar que o autor enfatiza que os direitos

humanos nasceram com o mero objetivo de limitar a ação estatal, mas que

hoje devem ser não só objeto de ações positivas do Estado em favor do

cidadão, como também devem alcançar as relações privadas. O autor afirma

ainda que uma das noções mais aceitas de direitos humanos é aquela que se

refere àqueles direitos “acatados internacionalmente ou, ao menos, buscados

pelos países para formarem pauta mínima a serem incorporados por todas as

nações”278, que em muito corresponderá à própria idéia de Direito Internacional

dos Direitos Humanos, que examinaremos adiante.

A existência de direitos humanos encontra-se fundada nas idéias

nucleares de dignidade humana, igualdade e universalidade, ou seja, no

reconhecimento de que todos os seres humanos, sem distinção, merecem igual

respeito, como sujeitos de direitos que lhe são inerentes. Nesse sentido,

Comparato escreve:

O que se conta, nestas páginas, é a parte mais bela e importante de
toda a História: a revelação de que todos os seres humanos, apesar
das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem
entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo
capazes de amar, de descobrir a verdade e criar a beleza. É o

276 FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados
internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos.
Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 100
277 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Por uma visão internacional antropocêntrica dos
direitos humanos, num mundo de terrorismo, guerras, insegurança e avançadas tecnologias, p.
4.
278 Id. p. 9.
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reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade,
ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo ou
nação – pode afirmar-se superior aos demais. 279

Ao examinar o fundamento dos direitos humanos, Flávia Piovesan

também destaca que estes se encontram inspirados “no valor da absoluta

prevalência da dignidade humana”280. Já Gregorio Robles, ao elencar quatro

razões para a necessidade de fundamentar esses direitos, termina por revelar

alguns dos traços característicos dos direitos humanos e, examinando as

razões de tipo moral, Robles aponta para a “bondade moral” dos direitos

humanos e possibilidade de que sua concretização promova a melhoria do ser

humano e a construção de uma sociedade mais justa. Nesse sentido, afirma

Robles que:

No podemos defender ni realizar los derechos humanos si no
estamos convencidos de su bondad moral, si no estamos
convencidos de que su implantación hace mejorar a los hombres y a
la sociedad ser más justa.281

Robles entende que os direitos humanos também são pautas

morais. Nesse sentido, estarão tais direitos necessariamente conectados não

apenas a conveniências particulares, mas a um sistema de valores, ou seja,

àquilo que o autor chama de “conjunto de elementos de valor moral que

justifique tal exigencia”282. De fato, a relação entre os direitos humanos e o

elemento axiológico é estreita, estando aqueles necessariamente voltados a

promover e a proteger determinada carga de valores. No entanto, cabe

destacar que a idéia de direitos humanos não se refere à consagração de

qualquer valor, mas sim daqueles valores que a evolução histórica e social

apontam como os mais relevantes para a dignidade da vida humana.

A propósito, é certo que os direitos humanos estão diretamente

voltados a regular a situação do indivíduo naquilo que lhe é inerente, ou seja, a

sua dignidade. Essa atenção especial à proteção do indivíduo é objeto de

comentário de Gregorio Robles, ao analisar as diferenças entre os direitos

humanos e os fundamentais:

279 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, p. 1.
280 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. XXV.
281 ROBLES, Gregorio. Op. cit., p. 12.
282 Id. p. 29
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Pero a pesar de su diversa naturaleza puede encontrarse uma
característica que les es común: su conexión con el individuo o
persona humana bajo la forma de lo que le es propio, lo que le
pertenece como suyo.283

A atenção direta para a situação da pessoa humana que marca os

direitos humanos é apontada por Gérson Marques naquilo que ele chama de

“visão antropocêntrica dos direitos humanos”284, pela qual o centro dos “direitos

referentes à sobrevivência e à dignidade do ser humano, alguns como

indivíduo, outros como ser social”285 é a própria pessoa humana, e não o

Estado ou qualquer outro ente. Ainda dissertando sobre o tema, Gérson

Marques afirma, sinteticamente, que são os direitos humanos (e também os

fundamentais) essenciais para a vida humana em condições de dignidade,

sendo inerentes à pessoa, que assume a titularidade desses direitos, cabendo

ao Estado assegurá-los e efetivá-los. Em outras palavras, é a pessoa humana

titular e centro dos direitos humanos, nos seguintes termos:

As teorias sobre os direitos fundamentais (e, de resto, sobre os
direitos humanos) são inspiradas na visão antropológica do direito,
reconhecendo a importância e a imprescindibilidade de determinados
direitos e garantias ao desenvolvimento do homem e à sua vivência
digna. A teoria antropocêntrica dá um salto a mais: não só reconhece
a relevância desses direitos como, ainda por cima, coloca-os
visceralmente ligados ao ser humano, seu natural titular, numa
relação de indissociabilidade. Assim, entende o Estado e os
organismos internacionais como garantias institucionais
responsáveis pela preservação desses direitos. De modo mais claro,
para compreender esse giro epistemológico: o antropocentrismo
retira do Estado a titularidade dos direitos fundamentais (e, por
extensão, dos direitos humanos) e insere-a diretamente no indivíduo
(...).286

A idéia de direitos humanos compreende também um caráter de

prevalência. De fato, preza a doutrina que trata do tema pela supremacia da

proteção e promoção da dignidade humana frente a outros valores. Canotilho,

por exemplo, reconhece na dignidade humana “pressuposto ineliminável de

todos os constitucionalismos”287. Já Flávia Piovesan defende que a idéia de

soberania nacional, que historicamente se revestia de caráter supremo na

283 ROBLES, Gregorio. Op. cit., p. 23.
284 Para uma análise acerca da chamada “visão antropocêntrica dos direitos humanos”, ver:
LIMA, Francisco Gérson Marques de. Por uma visão internacional antropocêntrica dos direitos
humanos, num mundo de terrorismo, guerras, insegurança e avançadas tecnologias.
285 Ibid. p. 6.
286 Ibid. p. 6.
287 A respeito, ver: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. p.
1318-1320.
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ordem formada a partir da paz de Vestfália, passaria a não prevalecer diante do

imperativo de proteção da pessoa, afirmando que “Rompe-se com a concepção

tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o processo de sua

flexibilização e relativização, em prol da proteção dos direitos humanos”288.

O caráter proeminente dos direitos humanos relaciona-se com

aquilo que Bobbio percebe como a “era dos direitos”289, ou seja, o momento

histórico atual, em que restou superada a ênfase no dever que se verificou ao

longo de boa parte do passado e em que lograram afirmação os direitos da

pessoa em geral. Para tanto, contribuiu um longo processo histórico, marcado

por diversos fatores, aqui expostos sumariamente.

Em primeiro lugar, registramos a mudança das concepções

filosóficas predominantes. Inicialmente, prevaleciam a percepção do caráter do

ser humano como mau, examinada por pensadores como Thomas Hobbes, e a

concepção organicista da sociedade, que primava pela superioridade do valor

do grupo social frente ao indivíduo e pela necessidade de controle das ações

deste em prol da salvaguarda da vida social. Entretanto, em momento histórico

posterior, passou-se a enfatizar o valor do indivíduo, sua bondade e liberdade,

para o que contribuíram o pensamento cristão e as idéias de estudiosos como

John Locke290, que exaltava a capacidade humana de livremente regular sua

vida e suas ações. Emergiu o pensamento mecanicista, enfatizando o valor da

pessoa em si frente ao grupo social e opondo-se à concepção orgânica de que

a sociedade é um todo, que está acima das partes, e avançou a concepção

individualista da sociedade. É a transição que Bobbio define com as seguintes

palavras: “No princípio, portanto, não era a miséria, a danação, o sofrimento do

‘estado ferino’, com viria a ser chamado por Vico, mas a liberdade”291.

288 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 40.
289 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 475-484.
290 Nesse sentido, Bobbio destaca as seguintes palavras de Locke: “Para bem compreender o
poder político e derivá-lo de sua origem, deve-se considerar em qual estado se encontram
naturalmente todos os homens, e este é um estado de perfeita liberdade de regular as próprias
ações e dispor das próprias posses e da própria pessoa como se acredita ser o melhor, dentro
dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de ninguém mais”.
LOCKE, John. Secondo trattato, § 4º, in ID. Due trattatti sul governo (1960). PAREYSON,. L.;
UTET (orgs.). 3ª ed. Turim, 1982. Apud BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 478.
291 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 478.
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Bobbio afirma ainda que, durante muito tempo, a doutrina política

destacava a análise do governo, e não da vida dos governados privilegiando

assim ”o ponto de vista de quem detém o poder de comandar sobre o ponto de

vista daquele ao qual o comando é dirigido e a quem se atribui acima de todas

as coisas o dever de obedecer”292. Enfatizavam-se temas como a forma de

aquisição, exercício e manutenção do poder, a organização do Estado e a

legitimação do poder, dentre outros, mas restavam os indivíduos como mero

objeto da ação soberana, e não sujeitos de uma história.

Por fim, a afirmação dos direitos humanos foi também marcada

pela consagração de declarações de direitos de caráter interno e internacional,

proclamando os direitos e liberdades com que contavam os indivíduos e,

progressivamente, atribuindo-lhes força jurídica. Foi a época da consagração

dos direitos humanos nas Constituições dos Estados, ou seja, sua

fundamentalização, e, posteriormente, em documentos internacionais, com

destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marco do atual

sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos. A consagração

internacional dos direitos da pessoa é também passo para outro fator que

Bobbio elenca como fundamental para a afirmação desses direitos: sua

universalização, ou seja, a noção de que tais direitos pertencem a todos os

membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie, abrangendo,

ainda, uma ampla gama de direitos, que inclui diversas pretensões humanas.

Cabe ressaltar que o valor de supremacia dos direitos no mundo

atual é tal que chegam a ser oponíveis ao próprio Estado, como afirma Bobbio

em análise sobre o valor da Declaração Universal dos Direitos Humanos para

a universalização dos direitos e sua conseqüente afirmação:

Vale dizer, a transposição da sua proteção do sistema interno para o
sistema internacional que pela primeira vez na história faz do
indivíduo (...) um sujeito do direito internacional, e lhe oferece a
possibilidade – embora no estado atual das medidas concretas, mais
hipotética do que real – de exigir justiça em uma instância superior
contra o Estado.293

292 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 478.
293 Id. p. 482.
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Com tudo isso, inverte-se a relação tradicional direito-dever,

adquirindo os direitos da pessoa, individuais, sociais ou de qualquer outra

espécie, no mínimo a importância com que não contavam no passado.

Por fim, cabe ressaltar que um exame apurado acerca da formação

histórica da idéia de direitos humanos foge ao escopo deste trabalho, que

simplesmente pretende examinar como a prevalência desses direitos é refletida

na aplicação dos tratados internacionais no Brasil. Em todo caso, basta-nos

afirmar que a construção da idéia de direitos humanos é fruto de larga evolução

ao longo da história, constituindo a formação da idéia de direitos humanos e do

conteúdo desses direitos o resultado de “exigências apresentadas em todos os

tempos e em todos os ambientes sociais pela melhoria da condição do

homem”294, como afirma Paolo Mengozzi,

2.1.2 Direitos humanos e direitos fundamentais

Também em caráter meramente preliminar, e com a finalidade de

delimitar os conceitos envolvidos na presente pesquisa, cabe explorar a

problemática terminológica enfrentada pela doutrina brasileira e estrangeira

referente à distinção entre os direitos humanos, os direitos do homem e os

direitos fundamentais.

A necessidade do exame de tais noções parte do fato de que o

constituinte brasileiro decidiu empregar, na Constituição Federal de 1988, a

denominação “direitos fundamentais”, do que é demonstrativo o Título II da

Carta Magna, que terminou batizado como “Dos Direitos e Garantias

Fundamentais”. Entretanto, a expressão “direitos humanos” também aparece

no texto constitucional, com destaque para o artigo 4º, II, e para o artigo 5º, §

3º, focos desta pesquisa295. Pode também causar confusão o fato de o § 3º do

294 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política.
Vol. 1, p. 355.
295 Recorde-se que os dispositivos legais em apreço referem-se expressamente ao termo
“direitos humanos”, ao enunciar, respectivamente, que “A República Federativa do Brasil rege-
se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos
humanos” e que “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” (Grifos
nossos). De resto, a expressão “direitos humanos” aparece por mais quatro vezes no texto
constitucional.
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artigo 5º, que menciona explicitamente a expressão “direitos humanos” estar no

bojo do artigo referente aos direitos fundamentais. Por isso entendemos por

bem apontar precisamente o escopo de ambos os termos.

A doutrina aponta para o emprego indiscriminado das expressões

em apreço, naquilo que Paulo Bonavides caracteriza como “uso promíscuo de

tais denominações na literatura jurídica296”, embora o mesmo autor aponte o

emprego mais freqüente das expressões “direitos humanos” e “direitos do

homem” na doutrina latino-americana e anglo-americana e do termo “direitos

fundamentais” no universo jurídico germânico.

José Afonso da Silva, por exemplo, não aparenta distinguir entre as

diversas expressões referentes aos direitos que contam como titulares a

pessoa, com vistas a proteger a dignidade humana, afirmando que:

"Direitos naturais", "direitos humanos", "direitos do homem", "direitos
individuais", "direitos públicos subjetivos", "direitos fundamentais",
"liberdades fundamentais", "liberdades públicas" são todas
expressões utilizadas para designar uma mesma categoria
jurídica.297

Para outros autores, porém, a questão reveste-se de importância

no contexto jurídico, apontando para diversos desdobramentos concretos, não

figurando apenas como mera discussão acadêmica, tal qual se induz dos

ensinamentos de Gerardo Eto Cruz, constitucionalista peruano, professor da

Universidad de Santiago de Compostela, in verbis:

El tema no debe ser visto desde una exquisita reflexión de un simple
ejercicio teórico sin efectos prácticos. Antes bien, el tema tiene
ineludiblemente efectos concretos; y dependerá de ciertas pautas del
juez intérprete de la Constitución para que, en su momento, verifique
sus fallos a favor o no del justiciable que solicita una tutela judicial.298

296 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 514.
297 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.179.
298 Tradução livre: “O tema não deve ser visto como uma mera reflexão, um simples exercício
teórico, desprovido de efeitos práticos. Muito pelo contrário, o tema tem, inegavelmente, efeitos
concretos; e da elucidação da questão dependerá o juiz-intérprete da Constituição para que, no
momento oportuno, decida em suas sentenças a favor ou não do requerente que solicita uma
tutela jurisdicional”. CRUZ, Gerardo Eto. Âmbito de protección del proceso constitucional del
amparo – Algumas precisiones en torno al concepto de derechos humanos y otros conceptos
afines. Disponível em: <http://www.galeon.com/donaires/REVISTA6/amparo.htm>. Acesso em:
25/04/2007.
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Como mencionamos anteriormente, o poder constituinte brasileiro

decidiu empregar preferencialmente, na Constituição Federal de 1988, a

denominação “direitos fundamentais”, a exemplo do que consta no Título II da

Carta Magna (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), designando aqueles

direitos que dentro do ordenamento jurídico brasileiro são considerados, no

dizer de Konrad Hesse, “os pressupostos elementares de uma vida na

liberdade e na dignidade humana”299.

O constitucionalista português Canotilho identifica os direitos

humanos como aqueles direitos de dimensão jusnaturalista e universalista, ou

seja, que são válidos em caráter universal, não importando o tempo ou o povo

a que deverão ser aplicados. Neste sentido, equiparar-se-iam os direitos

humanos aos direitos naturais, estes também de caráter universal e imutável,

eis que decorrentes da própria natureza humana, inerentes ao indivíduo e

anteriores a qualquer estrutura social. Os direitos fundamentais, por outro lado,

seriam aqueles positivados e garantidos por determinado Estado e, portanto,

limitados no espaço e no tempo. Nesse sentido, afirma o autor:

Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí
o seu carácter inviolável, intemporal e universal; os direitos
fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa
ordem jurídica concreta.300

Em outro ponto de sua obra, Canotilho identifica os direitos

fundamentais como “direitos jurídico-positivamente vigentes numa ordem

constitucional”301, ou seja, direitos da pessoa humana entendidos como

naturais e inalienáveis que são positivados numa Constituição, contando com o

caráter de supremacia e a proteção inerentes a essas normas e vinculando

efetivamente o comportamento na sociedade. Já os direitos ditos “do homem”

são simplesmente meras “esperanças, aspirações, idéias, impulsos ou até, por

vezes, mera retórica política, mas não direitos protegidos sob a forma de

299 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 514. Cabe destacar que não há, pelo menos
aparentemente, citação literal das palavras de Hesse, cuja obra mencionada é: “Grundrechte.
In: Staatsleksikon, Herausgegeben von goeresgesselschaft. Bd. 2, 7 Auflagen 1986.
300 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 387.
301 Id. p. 371.
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normas (regras e princípios) de direito constitucional”302, não obrigando, pois,

juridicamente.

O entendimento de Ingo Sarlet diferencia-se marginalmente do de

Canotilho, apontando aquele autor para a dimensão histórica e relativa dos

direitos humanos que, desta maneira, se afastariam, ainda que apenas em

parte, dos direitos naturais303. Nesse sentido, e ainda que apenas com fins de

cunho didático e como forma de afastar os direitos humanos dos direitos

naturais, Sarlet distingue as expressões “direitos do homem”, “direitos

humanos” e “direitos fundamentais”, utilizando-se, para tanto, de critério que

tem por base a positivação ou não destes direitos. Dessa forma, os direitos do

homem equivaler-se-iam aos direitos naturais, isto é, àqueles não

necessariamente positivados no plano internacional. Os direitos humanos

seriam aqueles positivados no âmbito internacional, positivação essa, cabe

ressaltar, feita por meio dos tratados internacionais, o que também explica a

atenção que daremos no bojo desta pesquisa ao Direito Internacional dos

Direitos Humanos. Por fim, os direitos fundamentais seriam aqueles inseridos

nas Constituições dos Estados. Para Ingo Sarlet, esta classificação tem por

mérito possibilitar a identificação dos direitos positivados no âmbito

internacional e interno daqueles que ainda não o foram, sendo estes os

denominados “direitos do homem”, os quais, nas palavras do autor,

consistiriam na “pré-história dos direitos fundamentais”304. Em outras palavras,

tem a classificação de Sarlet o mérito de distinguir claramente os direitos

humanos dos direitos naturais, o que nos interessa no bojo deste trabalho, já

que o nosso foco são os direitos positivados pelos tratados internacionais.

Outra classificação é a elaborada por Otfried Höffe, aludida por

Ingo Sarlet, in verbis:

Os direitos humanos referem-se ao ser humano como tal (pelo
simples fato de ser pessoa humana) ao passo que os direitos
fundamentais (positivados nas Constituições) concernem às pessoas
como membros de um ente público concreto.305

302 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 371.
303 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 36.
304 Id. p. 26.
305 HÖFFE, Otfried. Apud SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 37.
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Já Gregorio Robles identifica os “direitos humanos” com os “direitos

do homem” e até com os “direitos naturais”, chamando-os também de “direitos

morais”. A partir disso, afirma que os direitos humanos são apenas “pautas ou

valores morais de bondade intrínseca”306 ou “critérios morais de especial

relevância para a vida humana”307, que não se configuram como autênticos

direitos, já que não se encontram positivados e não podem ser invocados

perante o Judiciário. Já os direitos fundamentais, por sua vez, são aqueles

direitos humanos que são positivados em determinado ordenamento jurídico,

normalmente na Constituição, adquirindo status especial de maior importância

em relação a outros direitos. Tratam-se, para Robles, de “derechos humanos

positivados, esto es, concretados y protegidos especialmente por normas del

mayor rango (...) auténticos derechos subjetivos dotados de mayor protección

(...)”308.

Sumariamente, Robles diferencia os direitos humanos dos

fundamentais da seguinte maneira:

Mientras que los llamados derechos humanos no son verdaderos
derechos, sino tan solo una forma de hablar para referirse a criterios
morales, los derechos fundamentales son auténticos derechos
subjetivos a los que el ordenamiento jurídico distingue de los
derechos subjetivos ordinários mediante um tratamiento normativo y
procesal privilegiado. Los derechos fundamentales son derechos
subjetivos privilegiados.309

Gérson Marques diferencia os direitos humanos dos fundamentais,

aduzindo que aqueles adquiriram o caráter de direitos fundamentais quando

foram incluídos nas Constituições dos Estados310. Afirma também o mesmo

autor que os direitos humanos dizem respeito a uma pauta de direitos

estabelecida internacionalmente, ao passo que os direitos fundamentais são

direitos que ganham positivação meramente interna, nos seguintes termos:

306 Aqui, o autor trata de analisar o emprego indiscriminado do termo “direitos humanos” em
pautas políticas ou reivindicatórias, explicando que o que é comum a essas pautas é “el hecho
de que se exige el reconocimiento de determinados valores o criterios morales en virtud de su
bondad intrínseca”. ROBLES, Gregorio. Op. cit., p. 18.
307 ROBLES, Gregorio. Op. cit., p. 20. No original: “criterios morales de especial relevancia
para la vida humana”.
308 Ibid. p. 20.
309 Ibid. p. 22-23
310 Sobre os direitos humanos, o autor afirma literalmente que “Foram elevados às
Constituições dos países, assumindo a forma de direitos fundamentais”. LIMA, Francisco
Gérson Marques de. Por uma visão internacional antropocêntrica dos direitos humanos, num
mundo de terrorismo, guerras, insegurança e avançadas tecnologias, p. 4-5.
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A expressão direitos humanos é mais utilizada em documentos
internacionais e revela a existência de um bloco de direitos aceitos
internacionalmente, enquanto a expressão direitos fundamentais
revela a positivação interna, em determinado país, dos direitos
humanos, dentro de sua opção política, através de seu ordenamento
jurídico.311

Com foco nos direitos fundamentais, Carl Schmitt veio a

estabelecer critérios formais e materiais para sua caracterização. Do ponto de

vista formal, esse autor alemão designa por direitos fundamentais “todos os

direitos e garantias nomeados e especificados no instrumento

constitucional”312, bem como aqueles direitos que “receberam da Constituição

um grau mais elevado de garantia ou segurança”313, sendo ora imutáveis, ora

de mudança dificultada, a partir da exigência de um processo mais complexo

de alteração. Já do ponto de vista material, seriam os direitos fundamentais os

valores e princípios consagrados pela Constituição, variando de acordo com a

ideologia e a organização do Estado.

Também com atenção exclusivamente aos direitos fundamentais,

Robert Alexy os define como “determinados derechos fundamentales

positivamente válidos”314.

Destacamos, por fim, que a expressão “direitos do homem” é

criticada por Carlos Weis, para quem seus termos encerram duas

impropriedades. A primeira consiste em, ao empregar o gênero masculino para

designar toda a humanidade, trazer em seu bojo conteúdo machista; a

segunda, visa a evitar que se vislumbre a errônea idéia de que os direitos do

homem se contrapõem aos direitos da mulher315.

Em todo caso, reconhecer a diferença entre os direitos humanos e

os direitos fundamentais não implica em excluir a relação entre ambos, já que a

maior parte das atuais Constituições em vigor no mundo, incluindo a

311 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Op. cit., p. 9.
312 SCHMITT, Carl. Verfassunglehre. Unveraenderter Neudruck, Berlim, 1594, p. 163-173.
Apud. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. p. 515.
313 Id. p. 163-173. Apud. BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 515.
314 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, p. 28. Na tradução de Gérson
Marques, são direitos fundamentais “aqueles positivamente válidos, aclamados pela Lei
Fundamental”. LIMA, Francisco Gérson Marques de. Por uma visão internacional
antropocêntrica dos direitos humanos, num mundo de terrorismo, guerras, insegurança e
avançadas tecnologias, p. 9.
315 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos, p. 20.
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Constituição brasileira, ou formou seus respectivos catálogos de direitos

fundamentais a partir de referenciais como a Declaração Universal dos Direitos

Humanos e os demais tratados internacionais de direitos humanos, ou inclui

direitos e garantias comuns às encontradas no âmbito do Direito Internacional

dos Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, dado o papel primordial do Estado na

promoção dos direitos humanos e a possibilidade de que, no âmbito estatal,

sejam desenvolvidas soluções inovadoras no campo da proteção da pessoa,

nada impede que os direitos consagrados nos ordenamentos dos Estados

como “direitos fundamentais” venham a ser positivados internacionalmente

como “direitos humanos” a partir de negociações internacionais. Nesse sentido,

afirma Ingo Sarlet:

Reconhecer a diferença, contudo, não significa desconsiderar a
íntima relação entre os direitos humanos e os direitos fundamentais,
uma vez que a maior parte das Constituições do segundo pós-guerra
se inspirou tanto na Declaração Universal de 1948, quanto nos
diversos documentos internacionais e regionais que as sucederam,
de tal sorte que – no que diz com o conteúdo das declarações
internacionais e dos textos constitucionais – está ocorrendo um
processo de aproximação e harmonização, rumo ao que já está
sendo denominado (e não exclusivamente – embora principalmente
–, no campo dos direitos humanos e fundamentais) de um direito
constitucional internacional316.

Cançado Trindade também registra a influência que os tratados

internacionais exercem sobre as ordens jurídicas nacionais, por meio da

consagração dos direitos protegidos internacionalmente no âmbito interno:

Os direitos pessoais, alçados no plano internacional pela Declaração
Universal de 1948, também se estenderam, efetivamente a quase
todas as Constituições nacionais (não raro em termos equivalentes
aos da Declaração Universal), sendo ao mesmo tempo invocados no
âmbito do direito interno.317

316 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. p. 38.
317 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Op. cit., p. 19. A respeito, o autor cita também
Mirzine-Guétzevich, que registra que, já no período entre a I e a II Guerra Mundial, se notava a
“influência do espírito internacional” na elaboração de novas Constituições e no direito público
interno. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o
direito interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
211.
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Acerca do conteúdo dos direitos fundamentais no Brasil, Celso de

Albuquerque Mello também registra que “a maioria deles já consta de tratados

internacionais de que o Brasil faz parte”318.

Além disso, terão os direitos humanos e os direitos fundamentais

uma característica comum, qual seja a de estarem voltados à proteção do

indivíduo e à promoção de sua dignidade. É o que afirma Gregorio Robles, em

análise sobre as diferenças entre os direitos humanos e os fundamentais:

Pero a pesar de su diversa naturaleza puede encontrarse uma
característica que les es común: su conexión con el individuo o
persona humana bajo la forma de lo que le es propio, lo que le
pertenece como suyo.319

Assim, à guisa de conclusão, poderíamos conceituar os direitos

fundamentais como aqueles direitos reconhecidos positivamente no plano

estatal, constantes nas Constituições de cada Estado, e que, assim como no

tocante aos direitos humanos, têm como titular o ser humano. A contrario

sensu, os direitos humanos, que também teriam como titular o ser humano,

seriam direitos universais, válidos para todos os povos, independentemente de

sua vinculação ao ordenamento constitucional de determinados Estados,

estabelecidos, portanto, numa esfera supranacional.

De resto, apesar dos diversos termos empregados para a

designação do mesmo objeto, utilizaremos a expressão “direitos humanos”

para designar os direitos assegurados ao ser humano por meio dos tratados

internacionais, inclusive porque é comum sua utilização nos instrumentos

internacionais, bem como por se tratar da expressão empregada pelo

constituinte derivado no parágrafo terceiro do artigo 5º da Constituição Federal

de 1988, inserido pela Emenda Constitucional 45, de 8/12/2004, consagrando

claramente a diferenciação entre os direitos fundamentais e os direitos

humanos.

318 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 179.
319 ROBLES, Gregorio. Op. cit., p. 23.
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2.2 Direito Internacional dos Direitos humanos

O Direito Internacional dos Direitos Humanos é uma disciplina

autônoma320 do Direito Internacional Público que visa a proteger e promover a

dignidade humana em caráter universal e integral, ou seja, sem distinção de

qualquer espécie e abrangendo todos os valores que a evolução histórica e

social estabeleceram como relevantes para a vida humana,

independentemente do Estado sob cuja jurisdição o indivíduo se encontre e da

circunstância que esteja vivendo.

Thomas Buergenthal define o Direito Internacional dos Direitos

Humanos como o “Direito que trata tanto da proteção de indivíduos e grupos

contra a violação, por parte dos Governos, de seus direitos internacionalmente

garantidos, como da proteção desses direitos”321. Nesse sentido, o autor

identifica o Direito Internacional dos Direitos Humanos com o sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos, ou seja, entende que esse ramo

do Direito abrange não só um conjunto de normas, como também mecanismos

para a promoção da eficácia dessas normas.

Nasce o Direito Internacional dos Direitos Humanos a partir da

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a qual,

por sua vez, é fruto do interesse da comunidade internacional, reunida ao redor

da Organização das Nações Unidas (ONU), cuja criação é resultado direito da

II Guerra Mundial e cujo principal objetivo é promover e manter a paz. Aliás, é

princípio adotado pela ONU o de que a paz tem relação direta com o respeito à

dignidade humana, visão que é referendada por parte da doutrina quanto ao

tema, como bem expressa Bobbio, que afirma a indissociabilidade entre a paz

e a solução do problema dos direitos humanos, afirmando que existe uma

320 Para Carlos Ayala Corao, a autonomia do Direito Internacional dos Direitos Humanos é fruto
da projeção que o tema dos direitos humanos alcançou no cenário internacional. Nesse
sentido, afirma o autor: “Mientras que en el Derecho Internacional Público, el tema de los
derechos humanos ha adquirido una proyección tal que su evolución há permitido consolidar la
formación de una nueva rama denominada el ‘Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”. AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los
tratados de derechos humanos In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 86.
321 BUERGENTHAL, Thomas. International human rights. Minnesota: West Publishing, 1988, p.
1. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 8.
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“estreitíssima conexão entre o tema da paz e o tema da proteção dos direitos

do homem”322.

A doutrina, aliás, registra que o estabelecimento do Direito

Internacional dos Direitos Humanos, não obstante ser o resultado de uma longa

evolução histórica, tem relação direta com os grandes conflitos vividos pela

humanidade no século XX. Exemplo dessa tese é externado por Hernán

Salgado Pesantes:

Para superar la barbarie de la primera y segunda guerras mundiales,
la comunidad internacional consideró que no podía permanecer
impasible frente a la violación de los derechos de la persona por
parte de un Estado y buscó construir un sistema de protección de las
libertades y derechos.323

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, como afirma

Lindgren Alves, o “marco normativo fundamental”324 do início da construção do

sistema de proteção internacional dos direitos humanos, formado por tratados

internacionais que consagram esses direitos e que implicam em obrigações

jurídicas para as partes e por mecanismos de monitoramento da eficácia e de

implementação desses direitos, que, eventualmente, podem atuar para aplicar

sanções por seu descumprimento. Como afirma Bobbio: “Depois da Declaração

Universal, a proteção dos direitos humanos passou a ter ao mesmo tempo

eficácia jurídica e valor universal”325, materializada por meio de uma série de

tratados que vão consagrar esses direitos e por uma estrutura organizacional

voltada a promover a eficácia concreta dos direitos humanos na vida mundial, a

qual inclui, inclusive, órgãos jurisdicionais.

322 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 486.
323 SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos In: LEÃO, Renato
Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em
homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 70. No mesmo sentido, Carlos
Ayala Corrao, que afirma: “El impacto de los crímenes ocurridos en la pré-guerra y durante la
Segunda Guerra Mundial va a llevar al reconocimiento expreso por los Estados integrantes de
la comunidade internacional de los Derechos Humanos”. AYALA CORAO, Carlos M. Las
consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. In: LEÃO,
Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos:
estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 88.
324 ALVES, José Augusto Lindgren. O sistema de proteção das Nações Unidas aos direitos
humanos e as dificuldades brasileiras. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A
incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 239.
325 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 486.



145

É também a Declaração Universal, e por conseguinte todo o Direito

Internacional dos Direitos Humanos um marco no início do processo de

reavaliação do universo jurídico, voltado à valorização da pessoa e à

relativização da soberania nacional e do positivismo exacerbado, que

normalmente se encontram em patamar de maior importância no pensamento e

na práticas jurídicas, que ocorreu, lembramos, em reação a diversas

atrocidades que ocorreram na história da humanidade. A respeito, afirma

Cançado Trindade:

Tais atrocidades despertaram a consciência jurídica universal para a
necessidade de reconceitualizar as próprias bases do ordenamento
internacional. Já não se sustentava o monopólio estatal da
titularidade de direitos, que abandonava os indivíduos à
intermediação discricionária dos Estados nacionais para a proteção
de seus direitos. Já não se sustentavam os excessos de um
positivismo jurídico degenerado, que excluiu do ordenamento jurídico
internacional o destinatário último das normas jurídicas: o ser
humano. Impunha-se restituir ao ser humano a posição central –
como sujeito de direito, tanto interno como internacional – de onde
havia sido alijado, com as conseqüências desastrosas já
assinaladas.326

A Declaração compreende a proclamação de direitos considerados

inerentes a toda a espécie humana sem distinção de qualquer espécie e

entendidos como fundamentais para que a vida humana se desenvolva na

dignidade e que, em última instância, se alcance uma paz duradoura. A

propósito do conteúdo protetivo da Declaração, Lindgren Alves afirma:

Em seus 30 artigos, a Declaração consagrou, pela primeira vez em
nível internacional, os direitos humanos – civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais – até então constantes, quando
tanto, de documentos e declarações esparsas existentes apenas nas
esferas nacionais.327

O Direito Internacional dos Direitos Humanos proclama e visa a

proteger e promover um conjunto de padrões mínimos de comportamento e de

proteção da dignidade da pessoa humana que deve ser observado

universalmente, ou seja, sem distinção de qualquer espécie, nos termos

definidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece, em

seu artigo II, que “Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as

liberdades estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie,

326 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2. p. 414.
327 ALVES, José Augusto Lindgren. Op. cit., p. 239.
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seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza,

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”328.

É o Direito Internacional dos Direitos Humanos o resultado daquilo

que Cançado Trindade chama de “jurisdicionalização”329 dos direitos humanos.

Com efeito, o Direito Internacional dos Direitos Humanos compreende uma

série de tratados internacionais que consagram aqueles direitos considerados

inerentes à pessoa humana e fundamentais para que se realize a sua

dignidade, tornando juridicamente obrigatória a observância desses direitos e

abrindo a possibilidade de sanções por seu descumprimento. Ao mesmo

tempo, Thomas Buergenthal assinala que o Direito Internacional dos Direitos

Humanos vem procedendo à humanização do Direito Internacional, fazendo

com que este ramo do universo jurídico se preocupe com a proteção de direitos

do ser humano, e à internacionalização dos direitos humanos, impondo regras

de comportamento a diferentes Estados, voltadas à promoção e proteção da

dignidade humana. Com tudo isso, o Direito Internacional dos Direitos

Humanos contribuirá para a formação de um contexto internacional que, no

dizer de Valério Mazzuoli, será “marcadamente humanizante e protetivo”330.

Visa também o Direito Internacional dos Direitos Humanos, Antônio

Augusto Cançado Trindade, a oferecer, a título de propósito básico, “proteção

integral”331 ao indivíduo não importa onde se encontre e em que condição viva.

Nesse sentido, pretende esse ramo do Direito cuidar da promoção da

dignidade humana em todos os aspectos considerados relevantes para a vida

da pessoa, naquilo que Cançado Trindade chama de “concepção

necessariamente integral dos direitos humanos”332, pela qual estes devem se

preocupar com todos os tipos de direitos da pessoa (civis, políticos,

econômicos, sociais, culturais etc.). Ainda nesse mesmo sentido, pretende o

328 A propósito, Flávia Piovesan afirma que, com o Direito Internacional dos Direitos Humanos,
são criados “parâmetros globais de ação estatal, que compõem um código comum de ação, ao
qual os Estados devem se conformar, no que diz respeito à promoção e proteção dos direitos
humanos”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 5.
329 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 30.
330 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 90.
331 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 30.
332 Id. p. 24
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Direito Internacional dos Direitos Humanos cuidar da proteção e promoção da

dignidade humana sem compartimentalizar os direitos humanos em categorias

ou gerações, a serem realizadas de modo diferenciado, preconizando que

todas as categorias de direitos devam ser igualmente objeto de preservação,

remetendo ao caráter uno e indivisível desses direitos.

É o que afirma Cançado Trindade, nos seguintes termos:

O Direito Internacional dos Direitos Humanos se insurge contra a
seletividade discricionária, seja no tocante aos destinatários de suas
normas, seja em relação às condições de aplicação das mesmas.
Quanto aos primeiros, sustenta que os direitos humanos se impõem
de igual modo, consoante os mesmos critérios, a todos os países.
Quanto às segundas, não admite que se “escolham” determinados
direitos a promover e proteger à exclusão dos demais, adiando a
realização destes a um futuro indefinido, geralmente sob o pretexto
da alegada falta de recursos materiais.333

Ainda sobre o caráter eminentemente protetivo do Direito

Internacional dos Direitos Humanos, Cançado Trindade chama este ramo da

Ciência Jurídica de “direito de proteção”, sustentando que:

O Direito Internacional dos Direitos Humanos afirma-se em nossos
dias, com inegável vigor, como um ramo autônomo da ciência
jurídica contemporânea, dotado de especificidade própria. Trata-se
essencialmente de um direito de proteção, marcado por uma lógica
própria, e voltado à salvaguarda dos direitos dos seres humanos, e
não dos Estados.334

É objeto desse ramo do Direito tutelar aquilo que Alexandre de

Moraes chama “bens da vida primordiais”335, como “a vida, a liberdade e a

segurança”336, para o que, cabe ressaltar, o próprio Direito Internacional dos

Direitos Humanos também contempla instrumentos políticos e jurídicos

voltados a garantir a efetiva implementação dos direitos consagrados nos

tratados internacionais, formando aquilo que se pode chamar de “Sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos”.

Flávia Piovesan também destacará esse caráter de instrumento de

proteção de que se reveste o Direito Internacional dos Direitos Humanos,

333 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Op. cit., p. 25.
334 Id. p. 20. A menção ao termo “direito de proteção” aparece ainda no volume 2 da obra. Ver:
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2, p. 122.
335 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, p. 17.
336 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo III.
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voltado à consagração de “parâmetros protetivos mínimos de defesa da

dignidade”337. Em outras palavras, afirma a autora:

Saliente-se, ademais, que os tratados de direitos humanos
contemplam parâmetros protetivos mínimos, buscando resguardar
um “mínimo ético irredutível” concernente à defesa da dignidade
humana.338

O caráter protetivo do Direito Internacional dos Direitos Humanos

implica em que os tratados na área se revestem de uma índole especial. Com

efeito, enquanto o Direito Internacional tradicional preocupa-se com a

regulação das relações que envolvam Estados e organizações internacionais, o

Direito Internacional dos Direitos Humanos se preocupará com a relação entre

os Estados e as pessoas submetidas a sua jurisdição, às quais são

reconhecidos direitos que a entidade estatal se compromete a assegurar, seja

nas relações Estado-indivíduo, seja nas relações privadas.

Nesse sentido, Edmundo Vargas Carreño apresenta o teor de

parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que externa a natureza

especial dos tratados que consagram esses direitos:

Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales
de tipo tradicional, concluídos en función de un intercambio recíproco
de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de
los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto
frente a su propio Estado como frente a los otros Estados
contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los
Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien
comun, asumen varias obligaciones, no en relación con otros
Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.339

Cançado Trindade também lembra que o Direito Internacional

clássico não pode ser identificado com o Direito Internacional dos Direitos

Humanos, visto que, enquanto aquele estabelece regras de convivência entre

os Estados e organizações internacionais que pactuam internacionalmente,

337 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. XXII.
338 PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e direitos humanos. In: ALARCON, Pietro de
Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e
comentada, p. 71.
339 VARGAS CARREÑO, Edmundo. Los tratados de derechos humanos en el derecho
internacional y constitucional contemporâneo. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os
rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio
Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 16. O parecer listado é o O.C. 2/1982. Série A Nº 2.
Par. 29.
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este se preocupa com considerações de interesse geral, que vão além dos

meros interesses das partes contratantes, voltados à proteção dos direitos

inerentes à pessoa. Têm os tratados de direitos humanos, portanto, caráter

especial, por conta de seu objeto específico, que é o de reconhecer e proteger

a dignidade inerente ao ser humano, que se reveste de interesse coletivo da

comunidade internacional. Nesse sentido, afirma o autor:

Os tratados de direitos humanos são claramente distintos dos
tratados do tipo clássico, que estabelecem ou regulamentam direitos
subjetivos, ou concessões ou vantagens recíprocas, para as Partes
Contratantes. Os tratados de direitos humanos, em contrapartida,
prescrevem obrigações de caráter essencialmente objetivo, a serem
garantidas ou implementadas coletivamente, e enfatizam a
predominância de considerações de interesse geral ou ordre public,
que transcendem os interesses individuais das Partes Contratantes.
340

O caráter peculiar dos tratados de diretos humanos, voltado a

proteger os direitos essenciais da pessoa humana tanto frente aos Estados

como, acrescentamos, aos demais membros da sociedade, é destacado pela

própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual também faz menção

a entendimento similar, adotado pela Comissão Européia de Direitos Humanos:

La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos
sobre derechos humanos, en general y, en particular, la Convención
Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional,
concluidos en función de um intercambio recíproco de derechos,
para el benefício mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin
son la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su
próprio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al
aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien comun,
asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción. El carácter especial de estos
tratados ha sido reconocido, entre otros, por la Comisión Europea de
Derechos Humanos, cuando declaró que las obligaciones asumidas
por las Altas Partes Contratantes en la Convención (Europea) son
esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los
derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de
parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos
subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes ("Austria
vs. Italy", Application No. 788/60, European Yearbook of Human
Rights, (1961), vol. 4, pág. 140).341

340 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2, p. 29-30.
341 CorteIDH, Parecer Consultivo Nº 2, 24/09/1982. Apud AYALA CORAO, Carlos M. Las
consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. In: LEÃO,
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O fundamento do Direito Internacional dos Direitos Humanos é o

valor da dignidade humana, inerente à pessoa onde quer que se encontre, não

importando qualquer condição de que se reveste, a qual será necessariamente

secundária em vista dessa dignidade intrínseca.

Ao analisar a noção de dignidade humana, Canotilho entende esta

como a idéia de que o indivíduo é “conformador de si próprio e da sua vida

segundo seu próprio projeto espiritual”342 ou o reconhecimento de que a

pessoa é “limite e fundamento do domínio político”343 do Estado, devendo este

servir ao indivíduo, e não este ao aparelho estatal. A respeito da dignidade

humana, escreve Fábio Konder Comparato:

O que se conta, nestas páginas, é a parte mais bela e importante de
toda a História: a revelação de que todos os seres humanos, apesar
das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem
entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo
capazes de amar, de descobrir a verdade e criar a beleza. É o
reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade,
ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo ou
nação – pode afirmar-se superior aos demais.344

Nasce o Direito Internacional dos Direitos Humanos da

necessidade primordial de oferecer proteção efetiva aos direitos humanos em

nível internacional diante de tantos episódios históricos que, nos termos da

Declaração Universal dos Direitos Humanos, “ultrajaram a consciência da

Humanidade”345, configurando assim novo e importante momento de

preocupação com os direitos inalienáveis e inerentes da pessoa humana.

Entretanto, este novo ramo do Direito é resultado de uma longa evolução

histórica e social, como afirmou o então Secretário-Geral da ONU, Boutros

Boutros-Ghali, citado por Cançado Trindade, nos seguintes termos:

A idéia de direitos humanos é, assim, tão antiga como a própria
história das civilizações, tendo logo se manifestado, em distintas
culturas e momentos históricos sucessivos, na afirmação da
dignidade da pessoa humana, na luta contra todas as formas de
dominação e exclusão e opressão, e em prol da salvaguarda contra

Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos:
estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 94-95.
342 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 225.
343 Id. p. 225.
344 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, p. 1.
345 Em suas consideranda, a Declaração Universal dos Direitos Humanos registra que “que o
desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram
a consciência da Humanidade”
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o despotismo e a arbitrariedade, e na asserção da participação na
vida comunitária e do princípio da legitimidade”.346

Dentre os fatos que mais contribuíram para a formatação do Direito

Internacional dos Direitos Humanos, destaca-se a II Guerra Mundial, que levou

a que a humanidade, no dizer de Flávia Piovesan, passasse a “reconhecer que

a proteção dos direitos humanos constitui tema de legítimo interesse e

preocupação internacional”347, passando o tema da promoção e proteção da

dignidade humana a constituir tema da agenda de cooperação internacional,

transcendendo, portanto, os limites da soberania estatal. É nesse sentido que

Louis Henkin afirma:

O emergente Direito Internacional dos Direitos Humanos institui
obrigações aos Estados para com todas as pessoas humanas, e não
apenas para com estrangeiros. Esse Direito reflete a aceitação geral
de que todo indivíduo deve ter direitos, os quais todos os Estados
devem respeitar e proteger. Logo, a observância dos direitos
humanos é não apenas um assunto de interesse particular do Estado
(e relacionado à jurisdição doméstica) mas é matéria de interesse
internacional e objeto próprio de regulação do Direito
Internacional.348

Bobbio também vai identificar na II Guerra Mundial um momento de

afirmação daquilo que ele chama de “direitos do homem”:

E, contudo, nunca como nos últimos anos, em especial depois da II
Guerra Mundial, o tema dos direitos do homem, de cuja afirmação
Kant deduzira o motivo para acreditar no progresso moral da
humanidade, foi novamente reproposto à atenção da opinião pública
mundial. 349

O Direito Internacional dos Direitos Humanos implica em uma série

de iniciativas, descritas por Richard Pierre Claude e Burns Weston:

a) um ataque à concepção de soberania estatal, da forma pela qual é
tradicionalmente concebida; b) a elaboração de uma agenda para
uma política global; c) um padrão para disciplinar o comportamento
nacional e, portanto, julgar a legitimidade política e d) um dinâmico e
estimulante movimento, composto por indivíduos e grupos, que

346 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 17.
347 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 4-5.
348 HENKIN. Louis. International law: cases and materials. 3a. ed. Minnessota: West Publishing,
1993, p. 375-376. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional
internacional, p. 4-5.
349 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 476.
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transcende as fronteiras políticas (um fator de crescente importância
nas relações internacionais).350

A propósito, para que o sistema de Proteção Internacional dos

Direitos Humanos tivesse gênese, teve relevância significativa a relativização

do conceito de soberania estatal.

Historicamente, a noção de soberania destacava-se por seu caráter

absoluto. Com efeito, revestiam-se os Estados de um poder supremo dentro da

hierarquia dos distintos poderes existentes em uma sociedade nacional, com

competência para tratar da organização dessa sociedade de forma

independente, não admitindo qualquer poder que lhe fosse superior nem em

seu âmbito territorial interno nem no campo internacional, dentro do qual

reconheceria, no máximo, poderes iguais, corporificados nos outros Estados,

pelo que não admitiam os Estados a interferência de outras entidades externas

a seu território, estatais ou não, em seus assuntos internos.

A respeito do conceito de soberania absoluta, discorre Carlos Ayala

Corao:

Conforme a ésta, en el ámbito interno, el Estado no reconoce ni
iguales ni superiores; y em el ámbito externo, sólo reconoce iguales,
pero no superiores. Em definitiva, este concepto de soberanía
absoluta va a llevar a la afirmación de que cada Estado es
autónomo, em su ámbito interno, para fijar las reglas de su
comportamiento frente a los ciudadanos.351

Entrementes, a história revela a ocorrência de inúmeros episódios

de violações dos direitos das pessoas, diante dos quais os Estados onde tais

acontecimentos tiveram lugar reagiram contra qualquer forma de manifestação

externa contrária a esses fatos. Escudados na soberania nacional, os Estados,

negavam qualquer forma de monitoramento internacional sobre situações

ocorridas em seu âmbito interno, não aceitando qualquer forma de intromissão

naquilo que julgavam “questões internas”. Além disso, como afirma Paolo

350 CLAUDE, Richard Pierre; WESTON, Burns H. (eds.). Human rights in the world community:
issues and action. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989. Apud PIOVESAN,
Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 6.
351 AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados
de derechos humanos. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 89.
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Mengozzi352, durante muito tempo o entendimento predominante acerca da

soberania nacional, a cuja defesa os Estados atribuíam muita importância, teve

também o condão de limitar a idéia de promoção e proteção dos direitos das

pessoas apenas para as hipóteses em que os direitos dos súditos do próprio

Estado estavam em jogo, como nos conflitos armados, constituindo obstáculo

para a idéia de que havia direitos universais, pertencentes a todas as pessoas,

sem distinção de qualquer espécie e não obstante o lugar onde estejam.

Nesse sentido, fatos como a II Guerra Mundial e as violações dos

direitos humanos ocorridas na América do Sul durante o período de governos

totalitários, que predominaram na região nos anos setenta do século passado,

revelaram que a soberania nacional amiúde aparecia como argumento para

afastar a atenção internacional de violações dos direitos humanos. Nesse

sentido, lembra o ex-Ministro das Relações Exteriores, Rubens Ricúpero, do

cenário que marcava o tratamento do tema no Brasil nos anos setenta do

século XX:

Minha ligação com os Direitos Humanos (...) como funcionário do
Ministério das Relações Exteriores, onde sempre me bati pela
adesão do Brasil às convenções internacionais, mesmo numa época
em que, infelizmente, predominava entre nós não só a violação
sistemática desses direitos, mas uma tentativa de encobrir essas
violações com teses espúrias como a da soberania nacional, que
alegadamente não admitiria ingerências externas e adesões a pactos
internacionais.353

Ao mesmo tempo, a partir do momento em que a comunidade

internacional passa a identificar na temática dos direitos humanos grande

relevância para a promoção da paz e a perceber a importância da cooperação

internacional para a efetivação desses direitos, passa a fragilizar-se a idéia de

que somente aos Estados específicos cabe tratar questões de direitos

humanos que ocorram em seus respectivos territórios.

Com isso, os Estados começaram a edificar um sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos, comprometendo-se não só com

352 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política.
Vol. 1, p. 355.
353 RICÚPERO, Rubens. Normas internacionais de proteção e dificuldades internas. In:
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de
direitos humanos no direito brasileiro, p.165.
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normas elaboradas fora de seu território, no caso os tratados internacionais,

como também concordando em passar a outras entidades, no caso as

organizações internacionais, poderes para que estas fiscalizassem aqueles

quanto ao cumprimento dos compromissos que assumiram por meio de

tratados internacionais. Com isso, torna-se também legítimo limitar a soberania

nacional em nome da defesa dos direitos da pessoa354.

A respeito da limitação da soberania que o Direito Internacional dos

Direitos Humanos vai forjar, afirma Carlos Ayala Corrao:

Este movimiento en torno a los derechos va ir acompañado de una
superación del concepto mismo de soberanía. Ésta va a ser
relativizada, admitiendose así límites al Derecho Interno que van a
derivar de los compromisos internacionales y de princípios
universales que van a ser aceptados por los Estados. Dentro de
estos princípios y compromisos internacionales, los derechos
humanos van a jugar un rol fundamental, como veremos a
continuación.355

A propósito, tal limitação já se encontra consagrada expressamente

em alguns ordenamentos jurídicos, do que é exemplo o chileno. Com efeito, a

Constituição da República do Chile estabelece que o exercício da soberania

pelo Estado chileno encontra limitação no respeito aos direitos inerentes ao

indivíduo, inclusive aqueles garantidos em tratados internacionais, nos

seguintes termos:

Artículo 5º .-La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su
ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de
elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta
Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno
puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,

354 Nesse sentido, Amado Cervo e Clodoaldo Bueno remetem a discurso do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, proferido em 1995 na Organização das Nações Unidas, em que
se afirmava que “Cabe apenas à ONU sacrificar como legitimidade o princípio da soberania e
da autodeterminação quando a defesa da paz e dos direitos humanos o requeiram”. Ver:
BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. História da política exterior do Brasil, p. 468.
355 AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados
de derechos humanos In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 88.
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garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.356

Aliás, a existência de limitações à soberania estatal não se

restringe ao campo estrito dos direitos humanos. Com efeito, ao definir a

soberania como o direito de o Estado tratar dos assuntos que dependam

essencialmente de sua jurisdição sem sua intervenção, a ONU, por meio da

Carta das Nações Unidas, estabelece que essa soberania não implica em que

o Conselho de Segurança da ONU não possa intervir no Estado para impedir

ou acabar com qualquer ameaça à paz ou agressão357. Em outras palavras, a

manutenção da paz é fundamento para que se estabeleçam restrições às

prerrogativas soberanas do Estado. Tal entendimento é consagrado

explicitamente no artigo 24 da Constituição da Alemanha, cujo teor repetimos:

Artikel 24 [Zwischenstaatliche Einrichtungen] Artigo 24 [Transferência
de direitos de soberania a organizações internacionais]

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf
zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. (1) A Federação
poderá transferir, por meio de lei, direitos de soberania a
organizações internacionais.
(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse
und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können
sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf
grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen. (1a) Onde forem
competentes para exercer poderes de Estado e cumprir funções de
Estado, os Estados poderão transferir, com a anuência do Governo
Federal, direitos de soberania a instituições além-fronteiras em
regiões vizinhas.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System
gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche
und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der
Welt herbeiführen und sichern. (2) Com vista a salvaguardar a paz, a
Federação poderá integrar-se a um sistema de segurança coletiva
mútua; com isso, ela estará aceitando limitações aos seus direitos de

356 CHILE. Gobierno de Chile. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
Disponível em: <http://www.gobiernodechile.cl/constitucion/constitucion_politica.pdf>. Acesso
em: 05/07/2007.
357 Com efeito, a Carta da ONU, em seu artigo 2, 7, consagra o valor da soberania nacional,
com restrições, ao estabelecer que “Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as
Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de
qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos
termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas
coercitivas constantes do Capitulo VII”, que trata exatamente da ação da Organização diante
de ações relativas à paz, ruptura da paz e atos de agressão. NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL.
Carta das Nações Unidas. Disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br/documentos_carta.php
>. Acesso em: 07/07/2007.
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soberania, com vista a criar e garantir uma ordem pacífica duradoura
na Europa e entre as nações do mundo. 358

Outro exemplo é o da integração regional, como atestado pela

União Européia, dentro da qual os Estados abdicam de prerrogativas

soberanas tradicionais, como a emissão de moeda e o controle de entrada e de

saída de estrangeiros, dentre outros temas.

Como tudo isso, podem-se empregar as palavras de Celso de

Albuquerque Mello no sentido de que, na atualidade, a “soberania é um feixe

de competências que o Estado possui, mas que lhe é dado e limitado pela

ordem internacional”359. Em outras palavras, e apesar das controvérsias e

resistências encontradas, parece cada vez mais pacífica a existência de limites

explícitos à soberania nacional.

Também contribuiu para a formatação e desenvolvimento do

sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos a redefinição do papel

do indivíduo no cenário internacional.

Com efeito, no Direito Internacional Público clássico, de caráter

interestatal, não reunia o indivíduo nenhuma capacidade de ação internacional,

a não ser por meio do próprio Estado. Ao mesmo tempo, o Direito Internacional

tinha um escopo temático muito restrito, circunscrito mormente aos interesses

diretos dos Estados, não dizendo suas normas respeito à situação particular

das pessoas naturais.

A partir do momento em que a comunidade internacional percebe a

importância da cooperação internacional, envolvendo Estados e organizações

internacionais, para promover a observância e o respeito universal aos direitos

e liberdades fundamentais do homem, e sendo o Direito Internacional o

358. O texto da Constituição da República Federal da Alemanha de 1949 foi obtido a partir de
um vínculo disponível no sítio do Palácio do Planalto, no endereço <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/intenacional1.htm>, acessado em 18/05/2007,
que remetia ao sítio do Centro Jurídico Franco-Alemão (Centre Juridique Franco-Allemand) da
Universidade do Sarre (Universität des Saarlandes), na Alemanha, no endereço
http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/>, também acessado em 18/05/2007. A tradução
do texto para a língua portuguesa foi extraída do sítio na Internet da Embaixada da Alemanha
em Brasília, Disponível em: <
http://www.brasilia.diplo.de/Vertretung/brasilia/pt/03/Constituicao/indice_20geral.html>. Acesso
em: 18/05/2007.
359 MELLO, Celso de Albuquerque. Curso de direito constitucional, p. 130.
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instrumento que os Estados amiúde empregam para articular iniciativas de

interesse comum, muda o escopo desse ramo do Direito, que passa a incluir

normas que dizem respeito direto à situação das pessoas, naquilo que Thomas

Buergenthal, que anteriormente mencionamos, qualificou como “humanização

do Direito Internacional”.

Ao mesmo tempo, dada a essencialidade dos direitos humanos

para que a vida humana se desenvolva na dignidade, e com o intuito de

superar os entraves que os interesses estatais poderiam eventualmente impor

a pessoas que tenham sofrido violações em seus direitos, o que levaria em

última instância ao enfraquecimento do sistema internacional de proteção aos

direitos humanos, vêm sendo abertas possibilidades de que os indivíduos ajam

diretamente no cenário internacional, inclusive contra os interesses do próprio

Estado de que são nacionais ou onde se encontram, facultando-lhes o acesso

a foros internacionais encarregados de promover a defesa dos direitos

humanos.

Tal possibilidade é sintetizada por Antônio Celso Alves Pereira:

No processo de evolução do direito internacional em matéria de
direitos humanos, caminhou-se na direção do reconhecimento da
capacidade processual individual, ou seja, foram criados
mecanismos que permitem ao indivíduo, independentemente do
sistema clássico de proteção diplomática, buscar a proteção de seus
direitos através de mecanismos internacionais de implementação
dos direitos humanos expressos no sistema de petições. Estes
moderníssimos mecanismos compreendem petições individuais e
petições interestatais, estas, evidentemente, acionadas pelos
Estados.360

Exemplo da possibilidade de que um indivíduo recorra a um

organismo internacional para reclamar acerca da eventual violação de um

direito humano a que faz jus, e que é pertinente ao Brasil, é a possibilidade de

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) receber denúncias ou

queixas de violações de direitos humanos da parte de indivíduos ou entidades

não-estatais. Com efeito, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto

360 PEREIRA, Antônio Celso Alves. O acesso à justiça e a adequação da legislação brasileira
aos instrumentos internacionais relativos as direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no
direito brasileiro, p. 193.
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de São José), em seu artigo 44361, permite que uma pessoa ou entidade

encaminhe uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos

(CIDH), sediada em Washington, capital dos Estados Unidos da América, que é

um dos órgãos competentes para conhecer de assuntos relacionados com o

cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes no Pacto de

São José, com o objetivo de promover a observância e a defesa dos direitos

humanos nas Américas. Cabe destacar que tal petição deverá dizer respeito à

violação de um direito humano consagrado no âmbito do Sistema

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos.

A possibilidade de ação internacional do indivíduo no campo dos

direitos humanos é sintetizada por Bobbio:

Vale dizer, a transposição da sua proteção do sistema interno para o
sistema internacional que pela primeira vez na história faz do
indivíduo (...) um sujeito do direito internacional, e lhe oferece a
possibilidade – embora no estado atual das medidas concretas, mais
hipotética do que real – de exigir justiça em uma instância superior
contra o Estado.362

À guisa de conclusão deste ponto, e já vislumbrando o tratamento

dos pontos posteriores, destacamos que o Direito Internacional dos Direitos

Humanos, ao enfatizar a proteção da dignidade humana, naquilo que Cançado

Trindade define como “imperativos de proteção”, vem a influenciar uma série

de alterações no Direito Internacional e Interno em geral, bem como a pautar

diversas polêmicas no universo jurídico internacional, estrangeiro e brasileiro.

Com efeito, as ordens jurídicas nacionais têm-se inspirado em

tratados internacionais, consagrando os mesmos direitos protegidos por estes

em seu âmbito interno, fato registrado por Cançado Trindade, que afirma

textualmente que:

Os direitos pessoais, alçados no plano internacional pela Declaração
Universal de 1948, também se estenderam, efetivamente a quase
todas as Constituições nacionais (não raro em termos equivalentes

361 Estabelece o artigo 44 do Pacto de São José que “Qualquer pessoa ou grupo de pessoas,
ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados-membros da
Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de
violação desta Convenção por um Estado-parte”.
362 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política, p. 482.
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aos da Declaração Universal), sendo ao mesmo tempo invocados no
âmbito do direito interno.363

Além disso, vem o Direito Internacional dos Direitos Humanos de

encontro a diversos entendimentos jurídicos, antes consolidados há longa data

e que ainda persistem no universo no Direito, chocando-se especialmente com

concepções arraigadas, vinculadas ao caráter absoluto da soberania nacional,

ao positivismo jurídico exacerbado e ao formalismo. De fato, virá o Direito

Internacional dos Direitos Humanos a contribuir para a relativização da

soberania nacional, fazendo com que, em nome da proteção e da promoção da

dignidade humana, os Estados se submetam cada vez mais não só a normas

elaboradas fora de seus centros tradicionais de produção normativa como

também a mecanismos internacionais voltados ao monitoramento do

cumprimento dessas regras e a sua aplicação efetiva. Adicionalmente, por

incorporar valores caros para a humanidade, vem o Direito Internacional dos

Direitos Humanos a estabelecer estreita relação com os princípios, que no

atual momento da história do Direito, de emergência do pós-positivismo, vão

ocupar lugar de destaque nos ordenamentos jurídicos.

Entretanto, por conta da estreita relação com o objeto do presente

trabalho, destacaremos que o Direito Internacional dos Direitos Humanos vem

a trazer um novo foco acerca de um tema historicamente controverso, qual

seja, a relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno.

Com efeito, com seu imperativo superior de promover e proteger a

dignidade humana, o Direito Internacional dos Direitos Humanos vai destacar a

necessidade de que essa dignidade seja resguardada como valor superior, que

deve orientar não só a ordem jurídica internacional, como também os

ordenamentos jurídicos dos Estados. Nesse sentido, cabe lembrar que o

cumprimento das obrigações de proteção da dignidade humana estabelecidas

nos tratados internacionais requer a ação efetiva dos Estados, obrigação esta

constante de disposições expressas dos próprios tratados, até mesmo porque

as normas internacionais de direitos humanos deverão ser cumpridas

sobretudo dentro dos Estados. É nesse sentido que, sem que os direitos

363 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 19.
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consagrados nos tratados sejam respeitados nos Estados do mundo, não

haverá proteção internacional dos direitos humanos. Nesse sentido, o Pacto

Internacional dos Direitos Civis e Políticos destaca, em seu artigo 2º, que os

Estados têm a obrigação de empreender esforços para promover a eficácia dos

direitos humanos consagrados em tratados no âmbito interno:

Art. 2o - 1.Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a
garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e
que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no
atual Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza,
origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou
qualquer outra situação.

2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza
destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente
Pacto, os estados-partes comprometem-se a tomar as providências
necessárias, com vistas a adotá-las, levando em consideração seus
respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do
presente Pacto.

3. Os estados-partes comprometem-se a:
a) garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos
no presente Pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso
efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas
que agiam no exercício de funções oficiais;
b) garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito
determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou
legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no
ordenamento jurídico do Estado em questão e a desenvolver as
possibilidades de recurso judicial;
c) garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de
qualquer decisão que julgar procedente tal recurso.

Art. 3o - Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a
assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os
direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto.

Normas semelhantes também são encontradas na Convenção

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José):

Art. 1o - Obrigação de respeitar os direitos
1. Os estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar
os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e
pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição,
sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma,
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem
nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer
outra condição social.

Art. 2o - Dever de adotar disposições de direito interno
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no art. 1o
ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra
natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo
com as suas normas constitucionais e com as disposições desta
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Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

Em suma, como afirma Antônio Celso Alves Pereira, o Direito

Internacional dos Direitos Humanos consagra a necessidade de fazer respeitar

os direitos humanos também no âmbito interno dos Estados:

As diversas convenções internacionais sobre direitos humanos,
sejam aquelas voltadas para o plano universal, sejam outras
voltadas para o plano regional, todas insistem no dever
inquestionável do Estado-parte de respeitar e fazer respeitar os
direitos da pessoa humana submetidos a sua jurisdição
doméstica.364

É nesse sentido, e dado o imperativo de proteção da pessoa, que

Cançado Trindade afirma que o Direito Internacional dos Direitos Humanos

procura se pautar também pela necessidade de “compatibilização e prevenção

de conflitos entre as jurisdições nacionais e internacionais”365 na matéria, ou

seja, na exigência de que os conflitos entre normas domésticas e internacionais

referentes aos direitos sejam evitados pela adequação do ordenamento jurídico

interno à normativa internacional.

Com isso, não mais encontra fundamento o entendimento de que

os âmbitos jurídicos internacional e interno continuem a ser considerados

compartimentos estanques, já que as ordens jurídicas internacional e interna

passam a estar em constante interação, devendo ambas estar voltadas,

prioritariamente, à promoção e proteção da dignidade humana, cabendo

recordar que, sem que os direitos humanos oriundos de tratados internacionais

sejam aplicados no âmbito interno, não haverá fortalecimento da proteção dos

direitos humanos no mundo. A propósito, Flávia Piovesan afirma:

Deste modo, os direitos internacionais constantes dos tratados de
direitos humanos apenas vêm aprimorar e fortalecer, nunca restringir

364 PEREIRA, Antônio Celso Alves. O acesso à justiça e a adequação da legislação brasileira
aos instrumentos internacionais relativos as direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto (editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no
direito brasileiro, p. 196.
365 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
217.
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ou debilitar, o grau de proteção dos direitos consagrados no plano
normativo constitucional.366

Com isso, Cançado Trindade, ao analisar as novas formas de

relações jurídicas que nascem a partir da emergência do Direito Internacional

dos Direitos Humanos, ataca a tradicional polêmica entre o dualismo e o

monismo, principais teorias adotadas na história para explicar as relações entre

o Direito Internacional e o Direito Interno, entendendo que esta não se reveste

de nenhuma relevância prática no atual contexto em que a comunidade

internacional se empenha em garantir prioritariamente a proteção internacional

dos direitos humanos. É também nesse contexto que, no dizer de Cançado

Trindade, se estabelece que “o primado é sempre da norma – de origem

internacional ou interna – que melhor proteja os direitos humanos”367. Com

isso, emerge, portanto, como novo critério para solucionar os eventuais

conflitos entre normas internacionais de direitos humanos e o direito interno, o

princípio da primazia da norma mais favorável às vítimas, que visa a garantir

que sempre prevaleça a proteção da dignidade humana. Por conta do caráter

introdutório deste ponto, examinaremos mais detidamente este tema em item

posterior.

Cabe ressaltar, por fim, como mencionamos anteriormente, que

alguns autores empregam o conceito de direitos humanos de forma tal que este

se identifica com a própria noção de Direito Internacional dos Direitos

Humanos, do que é exemplo Gérson Marques, que afirma que os direitos

humanos se referem a uma pauta de direitos estabelecida internacionalmente,

ao escrever que “A expressão direitos humanos é mais utilizada em

documentos internacionais e revela a existência de um bloco de direitos aceitos

internacionalmente”368.

À guisa de conclusão deste ponto, podemos afirmar que, não

obstante as dificuldades que ainda persistem na implementação dos direitos

366 PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e direitos humanos. In: ALARCON, Pietro de
Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e
comentada, p. 71.
367 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos., v. 1, p. 22.
368 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Por uma visão internacional antropocêntrica dos
direitos humanos, num mundo de terrorismo, guerras, insegurança e avançadas tecnologias, p.
9.
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humanos no mundo, as normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos

vêm sendo objeto de crescente adesão no mundo. É o que registra, nesse

tocante, Hernán Salgado Pesantes:

La mayoría de los Estados, en el ejercicio de su potestad soberana,
se han adherido a numerosas convenciones, pactos y protocolos,
tanto de carácter mundial como regional, que garantizan el goce y
ejercicio de los derechos humanos, haciéndose juridicamente
responsables de su vulneración.369

2. 3 Características do Direito Internacional dos Direitos humanos

Inicialmente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos incorpora

característica comum aos direitos humanos como um todo, qual seja, a da

universalidade, pela qual os direitos consagrados no bojo dos tratados

internacionais de direitos humanos pertencem a todos os membros da espécie

humana, sem distinção de qualquer espécie.

É esse o espírito consagrado pela Declaração Universal dos

Direitos Humanos em toda a sua extensão. De fato, já em seu Preâmbulo, a

Declaração proclama estar fundamentada no “reconhecimento da dignidade

inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e

inalienáveis”, que passava a ser considerada, aliás, “fundamento da liberdade,

da justiça e da paz no mundo”370. Em seguida, logo em seus primeiros artigos,

a Declaração proclama expressamente que os direitos humanos pertencem a

todas as pessoas sem distinção, nos seguintes termos:

Artigo 1
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns
aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2
I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião

369 SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos. In: LEÃO, Renato
Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em
homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 70.
370 A primeira consideranda da Declaração Universal dos Direitos Humanos traduz exatamente
essa inteligência, nos seguintes termos: “CONSIDERANDO que o reconhecimento da
dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis
é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”
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política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.
II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição
política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença
uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela,
sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de
soberania.

Acerca da universalidade, Gérson Marques aponta a exigibilidade

desses direitos em todas as circunstâncias, inclusive independentemente do

lugar onde se encontre a pessoa, acrescentando ainda que, por conta do

caráter universal desses direitos, todos os Estados, indiferentemente, estão

obrigados a observá-los, nos seguintes termos:

Sabendo-se que o cidadão é portador incontinenti de direitos
humanos e de garantias essenciais à sua defesa, reconhecidas
internacionalmente, ele os leva todos consigo, podendo apresentá-
los onde quer que se dirija. E todas as nações devem-lhe obediência
e obrigação de fazê-los ver respeitados, contra quem quer que
seja.371

A universalidade implica em que, portanto, não devem importar

fatores circunstancias da vida humana na definição da titularidade de direitos,

fazendo todas as pessoas, portanto, jus ao respeito de uma pauta mínima de

prerrogativas, que se refere a sua própria e inerente dignidade. É nesse sentido

que Paulo Bonavides, analisando o tema das gerações dos direitos humanos,

que foge ao escopo desta pesquisa, afirma:

A nova universalidade procura, enfim, subjetivar de forma concreta e
positiva os direitos da tríplice geração na titularidade de um indivíduo
que antes de ser o homem deste ou daquele País, de uma
sociedade desenvolvida ou subdesenvolvida, é pela sua condição de
pessoa um ente qualificado por sua pertinência ao gênero humano,
objeto daquela universalidade.372

Como anteriormente afirmamos, os tratados de direitos humanos

revestem-se de caráter especial no âmbito do Direito Internacional. Com efeito,

a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados permite, em seu artigo 60,

que um tratado seja extinto ou tenha sua execução suspensa por conta de uma

“violação substancial” por parte de uma de suas partes. Entretanto, o item 5

desse mesmo artigo dispõe que tal possibilidade não se aplica “às disposições

371 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Por uma visão internacional antropocêntrica dos
direitos humanos, num mundo de terrorismo, guerras, insegurança e avançadas tecnologias, p.
11.
372 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 527.
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sobre a proteção da pessoa humana contidas em tratados de caráter

humanitário, especialmente às disposições que proíbem qualquer forma de

represália contra pessoas protegidas por tais tratados”, pelo que ficam os

tratados de direitos humanos intocados mesmo diante de ações ilícitas por

parte de outros Estados, prevalecendo, portanto, a proteção da pessoa.

Outra característica do Direito Internacional dos Direitos Humanos

refere-se ao papel primordial do Estado na implementação dos direitos

consagrados nos tratados de direitos humanos. Com efeito, como tivemos

oportunidade de apontar anteriormente, os próprios tratados atribuem uma

série de funções aos Estados, obrigando-os a tomar medidas de caráter

administrativo, legislativo e jurisdicional em seus respectivos âmbitos internos

com vistas a efetivar esses direitos, fazendo com que os Estados se

comprometam, em última instância, a garantir a todos os indivíduos que se

encontrem em seu território e que estejam sob a sua jurisdição os direitos

reconhecidos nos compromissos internacionais373. Entretanto, em vista das

dificuldades que as idéias não-intervencionistas acerca da soberania nacional

ainda podem impor para a efetivação dos direitos humanos internacionais, bem

como pelo fato de que a maior parte da população mundial efetivamente está

sob a jurisdição dos Estados, estabelece o Direito Internacional dos Direitos

Humanos que o papel do Estado é primordial para a concretização desses

direitos. É aquilo que Cançado Trindade chama de “papel de proteção

primária”374 dos direitos humanos, que se infere não só das altas funções que

são atribuídas à entidade estatal na proteção da dignidade humana como

também do papel meramente subsidiário dos órgãos internacionais de proteção

dos direitos humanos, que só podem agir na defesa dos direitos consagrados

nos tratados quando esgotados os recursos internos colocados à disposição

dos indivíduos375.

373 Recordamos que essa é a inteligência do artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos, que em seu item 1 determina que “Os estados-partes no presente Pacto
comprometem-se a garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e que
estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no atual Pacto”.
374 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos., v. 1, p. 411.
375 Essa é a inteligência da Convenção Americana de Direitos Humanos que determina, no
artigo 46, a, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos só apreciará uma petição
individual ou uma comunicação que reclame a inobservância de direitos garantidos pelo
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Em vista da obrigação estatal de promover a maior interação entre

o direito internacional e o interno, por meio da tomada de medidas que

permitam que os tratados de direitos humanos logrem aplicação no universo

jurídico estatal, e exatamente para alcançar a eficácia desses tratados, é que

surge aquela que é outra característica do Direito Internacional dos Direitos

Humanos, que diz respeito exatamente à obrigação estatal de compatibilizar os

dispositivos de direito interno com as normas internacionais de direitos

humanos. Com isso, visa-se a prevenir conflitos entre os ordenamentos

internacional e interno, por meio da harmonização entre os respectivos âmbitos

jurídicos, sempre em vista do imperativo maior de proteção da pessoa.

O papel primário do Estado na proteção dos direitos humanos

previstos em tratados não se restringe à tomada de medidas de caráter

legislativo, mas alcança também a obrigação de prover recursos internos

eficazes, voltados a possibilitar que o indivíduo logre a devida proteção de seus

direitos ameaçados ou a reparação cabível por qualquer violação de que sejam

vítimas. Com efeito, se cabe aos Estados, que efetivamente exercem jurisdição

sobre a população mundial, cuidar de que seja assegurada a dignidade

inerente a essas pessoas, é cediço que a garantia dessa dignidade passa não

só pela prevenção da ocorrência de violações desses direitos e por iniciativas

voltadas a promover o gozo, em intensidade crescente, dos direitos humanos,

mas também pela repressão a eventuais episódios de inobservância desses

direitos, que garantirá a reparação da dignidade humana desrespeitada.

É nesse sentido que deverão os Estados se preocupar em fornecer

recursos internos eficazes para que os indivíduos possam exigir o respeito a

direitos que estejam consagrados em instrumentos internacionais,

notadamente mecanismos judiciais, embora não se possam excluir outros

mecanismos extra-judiciais, desde que estes efetivamente contribuam para que

prevaleça a preservação da dignidade humana. Além disso, cabe lembrar que

os mecanismos judiciais requerem o apoio de outras estruturas não judiciais,

como a policial, fundamental para as investigações que apurem a materialidade

Sistema Interamericano de Direitos Humanos caso “hajam sido interpostos e esgotados os
recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de Direito Internacional geralmente
reconhecidos”
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de violações de direitos e, eventualmente, para cumprir as medidas que a

autoridade judicial entenda como necessárias. Por fim, não se deve esquecer

que o Poder Executivo também pode agir para cumprir as determinações às

quais o país se vinculou internacionalmente por meio de políticas públicas

pertinentes.

Entretanto, é corolário direito da obrigação estatal de disponibilizar

esses recursos o dever correspondente do indivíduo reclamante de utilizá-los

como condição de admissibilidade de recurso a um órgão internacional. Em

outras palavras, todo e qualquer indivíduo, que queira reclamar à entidade

internacional encarregada de promover a efetivação de direitos garantidos em

tratados por conta de violação de algum direito consagrado em compromisso

internacional, deve primeiramente recorrer aos mecanismos internos até seu

esgotamento. Em todo caso, enfatiza Cançado Trindade que a regra do

esgotamento dos recursos internos só pode “ser considerada adequadamente

em conexão com a obrigação correspondente dos Estados de prover recursos

internos eficazes”376. É nesse sentido que a exigência do esgotamento dos

recursos internos pode ser levantada quando tais recursos não existam ou não

funcionem de maneira eficaz377.

Em suma, como afirma Cançado Trindade acerca do envolvimento

estatal neste ponto, “os tratados supracitados confiam assim a proteção dos

direitos humanos também aos órgãos e procedimentos de direito público

interno e à legislação constitucional ordinária”378.

376 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 425.
377 Exemplo disso é dado pela Convenção Americana de Direitos Humanos que, em seu artigo
46, 2, determina que a exigência de esgotamento dos recursos internos para que seja
interposta petição ou comunicação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos não
se aplicará quando: “a) não existir, na legislação interna do estado de que se tratar, o devido
processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; b)
não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da
jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e c) houver demora injustificada
na decisão sobre os mencionados recursos”.
378 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
226.
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Entretanto, o papel primordial que exercem os Estados na proteção

internacional dos direitos humanos não os exime da possibilidade de que seus

atos sejam monitorados por foros internacionais, com o intuito de que seja

verificada a conformidade das ações estatais com os compromissos que

assumiram nos tratados de direitos humanos. É aquilo que Cançado Trindade

chama de possibilidade de “supervisão internacional da compatibilidade dos

atos internos dos Estados com suas obrigações internacionais de proteção”379,

pela qual é possível que entidades internacionais verifiquem a compatibilidade

de todos os atos estatais, inclusive as leis e as decisões judiciais, com os

tratados com os quais se comprometeram os Estados, sendo capazes de

promover a responsabilização internacional do ente estatal que descumpra

algum de seus compromissos.

Com efeito, os tratados internacionais de direitos humanos

prevêem esquemas de monitoramento e supervisão do cumprimento dos

compromissos internacionais dos Estados, a exemplo de órgãos jurisdicionais,

como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte

Interamericana de Direitos Humanos, competentes, nos termos da própria

Convenção Americana de Direitos Humanos380, para “conhecer de assuntos

relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos estados-

partes” desse tratado.

Carol Proner aponta outro exemplo de monitoramento internacional

dos direitos humanos, qual seja, o da Organização Internacional do Trabalho

(OIT), organismo internacional voltado à promoção dos direitos econômicos

sociais e culturais, com ênfase nas relações de trabalho. A respeito, a autora

afirma o seguinte:

A OIT também possui mecanismos de controle para vigiar a
aplicação de direitos pelo Estado. Esse controle é exercido através
da análise dos informes apresentados periodicamente pelos
governos (realizada pela Oficina Internacional do Trabalho) e a

379 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 410.
380 A Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece, entre os artigos 33 e 69, os
chamados “Meios de Proteção” do Sistema Interamericano, nomeadamente a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
“competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos
assumidos pelos estados-partes nesta Convenção”.
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formulação de recomendações, fiscalizada por uma Comissão de
Expertos, formada por representantes do governo, representantes de
empregadores e de trabalhadores.381

Entrementes, cabe destacar a advertência de Cançado Trindade

acerca do real caráter dos foros internacionais de monitoramento e de

supervisão do cumprimento dos compromissos aos quais aderiram os Estados

nos tratados, que é subsidiário em relação aos tribunais estatais internos, sem

prejuízo, entretanto, de seu papel de exame da conformidade dos atos dos

Estados com os tratados:

Em terceiro lugar, é certo que os tribunais internacionais de direitos
humanos existentes – as Cortes Européia e Interamericana de
Direitos Humanos – não “substituem” os tribunais internos, e
tampouco operam como tribunais de recurso ou de cassação dos
tribunais internos. Não obstante, os atos internos dos Estados
podem vir a ser objeto de exame por parte dos órgãos de supervisão
internacionais quando se trata de verificar a sua conformidade com
as obrigações internacionais dos Estados em matéria de direitos
humanos. Os atos internos dos Estados não se encontram isentos
de verificação quanto ao seu valor de prova, porquanto podem não
estar conformes às obrigações internacionais do Estado.382

Adicionalmente, Lindgren Alves também menciona o caráter

complementar do sistema de proteção internacional dos direitos humanos,

lembrando que “o sistema internacional de proteção aos direitos humanos é

reconhecidamente complementar aos nacionais, tentando sobre eles influir”383.

O esquema do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que alia

o papel primarcial do Estado na promoção da dignidade humana e a

capacidade de acompanhamento da comunidade internacional é sintetizado

por Cançado Trindade:

Mas cabe, ademais, aos tribunais internos, e outros órgãos do
Estado, assegurar a implementação em nível nacional das normas
internacionais de proteção, o que realça a importância de seu papel
em um sistema integrado como o da proteção dos direitos humanos,
no qual as obrigações convencionais abrigam um interesse comum
superior de todos os Estados Partes, o da proteção do ser humano.

381 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção, p. 87-88
382 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
212-213.
383 ALVES, José Augusto Lindgren. O sistema de proteção das Nações Unidas aos direitos
humanos e as dificuldades brasileiras. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A
incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 247.
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Os órgãos de supervisão internacional, por sua vez, controlam a
compatibilidade da interpretação e aplicação do direito interno com
as obrigações convencionais, para determinação dos elementos
factuais a serem avaliados para o propósito da aplicação das
disposições pertinentes dos tratados de direitos humanos.384

Por fim, a conseqüência natural do eventual descumprimento de

um tratado de direitos humanos é a possibilidade de que o Estado seja

responsabilizado internacionalmente.

Com efeito, a partir do momento em que um Estado ratifica um

tratado e este entra em vigor, passa o ente estatal a estar juridicamente

obrigado a cumprir seus dispositivos, o que implica em que sua eventual

inobservância sujeita o Estado a sofrer sanções jurídicas, naquilo que em

Direito Internacional se define como “responsabilidade internacional”. Nesse

sentido, o descumprimento de qualquer norma de tratado de direitos humanos

por qualquer órgão do Estado, ou a omissão estatal em evitar a inobservância

desses tratados dentro de seu território pode ensejar o estabelecimento de

medidas contra o Estado.

Cabe destacar que, como lembra Cançado Trindade, respaldado

pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, ”nenhum

Estado pode invocar dificuldades ou deficiências de direito interno como

desculpas para evadir suas obrigações internacionais”385.

Exemplo de sanção é a possibilidade de que a Corte

Interamericana de Direitos Humanos determine em sentenças que o Estado

pague indenizações a indivíduos que sofreram violações de direitos

humanos386. Outro exemplo é apontado por Carol Proner e refere-se às

chamadas “intervenções humanitárias”387, promovidas pelo Conselho de

384 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 415-416.
385 Id. p. 426.
386 Nesse sentido, o artigo 63, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos determina
expressamente que “Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos
nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito
ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as
conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem
como o pagamento de indenização justa à parte lesada”.
387 A respeito, Carol Proner afirma que, em alguns casos de violação dos direitos humanos, o
Conselho de Segurança “adota medidas contundentes para obrigar os Estados a respeitar suas
obrigações internacionais de respeito à manutenção dos direitos humanos”, referindo-se
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Segurança das Nações Unidas e que consistem em operações internacionais

militares ou de caráter humanitário em regiões onde estejam ocorrendo

violações dos direitos humanos.

2. 4 O princípio da primazia da norma mais favorável

A análise do princípio da primazia da norma mais favorável parte da

idéia de proteção integral da pessoa, princípio essencial do Direito

Internacional dos Direitos Humanos, e da óbvia constatação de que esse ramo

do Direito, não obstante estar voltado a toda a humanidade, se aplica

mormente àquelas pessoas que mais necessitam ter assegurada e promovida

a dignidade que lhes é inerente. É nesse sentido que Cançado Trindade vai

afirmar que o “Direito Internacional dos Direitos Humanos” não rege as

relações entre iguais; opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais

fracos”388. Com isso, devem as normas internacionais de proteção aos direitos

humanos ser sempre interpretadas e aplicadas prioritariamente em vista da

proteção das pessoas que estejam sendo vítimas da não observância de um

determinado direito a que fazem jus.

É por isso que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, guiado

por esse imperativo superior de proteção da pessoa, estabelece que, diante de

eventuais antinomias que envolvam normas de direitos humanos, por um lado,

e outras normas, internacionais ou internas, por outro, ou normas de direitos

humanos entre si, deve sempre prevalecer aquela norma que melhor proteja a

dignidade da pessoa humana. É o princípio da primazia da norma mais

certamente às missões de paz da ONU. Ver: PRONER, Carol. Op. cit., p. 86. Celso de
Albuquerque Mello também menciona tais intervenções, referindo-se a elas como “direito” ou
“dever” de inferência, que se fundamentariam, para o autor, exatamente na “consideração de
que os direitos do homem não pertencem mais à jurisdição doméstica dos Estados”.
Entretanto, o autor considera um risco tais intervenções, entendendo que podem configurar
intervenção indevida nos assuntos dos Estados. MELLO, Celso de Albuquerque. Direito
constitucional internacional, p. 134-135. Já Lindgren Alves refere-se a tais ações como “direito
de ingerência”, definindo-o como a ferramenta que, em conflitos armados, tem o objetivo de
“assegurar o fornecimento de assistência às populações de áreas conflagradas, muitas vezes
controladas por movimentos insurrecionais de oposição ao governo central. ALVES, José
Augusto Lindgren. O sistema de proteção das Nações Unidas aos direitos humanos e as
dificuldades brasileiras. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A incorporação
das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 238.
388 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos., v. 1, p.26.
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favorável ou, no dizer de Cançado Trindade, “princípio da primazia da norma

mais favorável à vítima”389.

O princípio da primazia da norma mais favorável não é uma mera

consideração de caráter doutrinário. Ao contrário, é preceito expressamente

consagrado nos tratados de direitos humanos. No plano global, por exemplo, o

princípio encontra-se firmado no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, em seu

artigo 5 (item 2), que veda explicitamente qualquer restrição ou derrogação de

direitos reconhecidos nos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes desse

compromisso internacional pelo fato de que o Pacto não os reconheça ou os

reconheça em menor grau, nos seguintes termos:

Art. 5o - 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer estado-parte no 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.

Ainda no âmbito global, a Convenção sobre a Eliminação de Todas

as Formas de Discriminação contra as Mulheres determina, em seu artigo 23,

que “Nada do disposto nesta Convenção prejudicará qualquer disposição que

seja mais propícia à obtenção da igualdade entre homens e mulheres e que

esteja contida: na legislação de um Estado-parte; ou em qualquer outra

convenção, tratado ou acordo internacional vigente nesse Estado”. A mesma

linha é seguida pela Convenção dos Direitos da Criança, que, no artigo 41,

estatui que “Nada do estipulado na presente Convenção afetará as disposições

que sejam mais convenientes para a realização dos direitos da criança e que

podem constar: das leis de um Estado-parte; das normas de Direito

Internacional vigente para esse Estado”.

389 O autor em apreço emprega a noção de “princípio da primazia da norma mais favorável à
vítima em toda a sua obra”. Outros atores, porém, empregam simplesmente a expressão
“princípio da primazia da norma mais favorável”, como Valério Mazzuoli, que usa “princípio da
primazia da norma mais favorável ao ser humano”, e Celso de Albuquerque Mello, que fala em
“norma mais benéfica ao ser humano”. Cabe ainda ressaltar que não encontramos menção
expressa à “vítima” nos tratados. Em todo caso, entendemos que, dado o imperativo superior
de proteção consagrado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, não há diferença
entre os termos, sendo, porém, significativo salientar que sempre deve ser dada a prevalência
à regra que melhor proteja e promova a dignidade humana. Ver: MELLO, Celso D. de
Albuquerque. O § 2º do art. 5º da Constituição Federal”. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.).
Teoria dos direitos fundamentais, p. 25; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º
da Constituição e sua eficácia, p. 105.
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Por fim, no âmbito do sistema interamericano de proteção aos

direitos humanos, também restou consagrado o princípio da primazia da norma

mais favorável a partir de determinação expressamente vazada no texto da

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), que proíbe

que a interpretação e aplicação de qualquer disposição dessa Convenção

possam restringir o gozo e o exercício de qualquer direito garantido por outras

normas internacionais e internas, nos seguintes termos:

Art. 29 - Normas de interpretação

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada
no sentido de:
a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo,
suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos
na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a prevista nela;
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que
possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos
estados-partes ou em virtude de Convenções 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;
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos
internacionais da mesma natureza.

Em exame acerca da Constituição da Venezuela, Carlos Ayala

Corrao afirma que o princípio da primazia da norma mais favorável se

fundamenta no chamado “princípio da progressividade dos direitos

humanos”390, pelo qual se entende que esses direitos estão em constante

evolução, levando ao reconhecimento de certos direitos em formas cada vez

mais protetivas do indivíduo. Com tal princípio, entendemos que estaria a

ordem jurídica mais bem preparada a acolher mais rapidamente formas de

proteção da pessoa mais adequadas à realidade, sem ter de esperar pela ação

do legislador, muitas vezes sujeitas a condicionantes de diversos tipos, às

vezes alheios aos interesses de proteção dos direitos humanos.

Com isso, em ponto de grande interesse para esta pesquisa,

vislumbra-se a superação, em novos termos, da antiga polêmica relativa à

supremacia do direito internacional ou do direito interno, que, pelo menos no

390 Cf. AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los
tratados de derechos humanos In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 106-107.
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campo dos direitos humanos, deve passar a ser pautada não mais pelas

teorias clássicas do dualismo e do monismo, mas sim pela necessidade de

garantir a proteção da pessoa, cujo corolário imediato é o princípio da primazia

da norma mais favorável. Em outras palavras: diante de eventual conflito entre

norma internacional de direitos humanos e norma interna, ou até mesmo entre

normas de direitos humanos internacionais ou entre normas de direitos

humanos internas, deverá sempre prevalecer a norma que melhor proteja o

indivíduo. É o que afirma Cançado Trindade:

No presente domínio de proteção, não há mais pretensão de
primazia do direito internacional ou do direito interno, como ocorria
na polêmica clássica e superada entre monistas e dualistas. No
presente contexto, a primazia e da norma mais favorável às vítimas,
que melhor as proteja, seja ela norma de direito internacional ou de
direito interno. Este e aquele aqui interagem em benefício dos seres
protegidos.391

Valério Mazzuoli também reconhece que, em face da ênfase

protetiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos, deve ser assegurada a

prevalência das normas que melhor protejam o indivíduo:

E esta dualidade de fontes que alimenta a completude do sistema
significa que, em caso de conflito, deve o intérprete optar
preferencialmente pela fonte que proporciona a norma mais
favorável à pessoa protegida, pois o que se visa é à otimização e a
maximização dos sistemas (interno e internacional) de proteção dos
direitos e garantias individuais.392

Por fim, cabe destacar que o princípio da primazia da norma mais

favorável encontra guarida dentro do próprio Direito Constitucional, que

incorpora o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, o qual,

para Canotilho, implica justamente na aplicação da interpretação que confira

maior eficácia aos direitos fundamentais. Nesse sentido, afirma o autor que

“Este princípio (...) é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos

fundamentais (no caso de dúvida deve preferir-se a interpretação que

reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)”393.

391 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 434.
392 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 91-92.
393 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1187.
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Em vista do exposto, podemos concluir que o princípio da primazia

da normas mais favorável constituirá novo instrumento de análise para a

questão do conflito entre os tratados e o direito interno, como examinaremos

mais detalhadamente em ponto posterior.
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3. OS TRATADOS INTERNACIONAIS

3.1 Introdução

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, firmado em 1920,

define que são as seguintes as fontes de Direito Internacional (grifos nossos):

Artigo 38. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito
internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará:
a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que
estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados
litigantes;
b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita
como sendo o direito;
c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações
civilizadas;
d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias
e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes
nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de
direito.394

Assim como o Direito Interno, o Direito Internacional também possui

uma fonte de direito materializada em norma escrita, batizada pelo Estatuto da

Corte Internacional de Justiça de “convenção internacional” e que, na

atualidade, é mais comumente chamada de “tratado”, que é um acordo

celebrado entre dois ou mais sujeitos de Direito Internacional Público e

consubstanciado, à maneira das leis internas, em documento formado por um

conjunto de artigos, regulando temas de interesse comum. Como fonte de

Direito que é, reveste-se o tratado de caráter obrigatório e vinculante para as

partes que entraram em consenso acerca de seu conteúdo.

No passado, era o Direito Internacional predominantemente

costumeiro. Entretanto, os tratados internacionais firmaram-se, no século XX,

como a principal fonte de Direito Internacional Público395, tal qual leciona

Arnaldo Süssenkind, ao preconizar ser tal instrumento “prevalente e mais

394 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Centro de Informação das Nações Unidas no
Brasil. Estatuto da corte internacional de justiça. Disponível em:
<http://www.unicrio.org.br/Textos/ESTATUTO_%20DA_CORTE.htm>. Acesso em: 27/05/2007.
395 Denote-se a existência de corrente doutrinária que leciona serem os tratados as fontes
únicas do Direito Internacional Público, alargando, para tanto, o conceito de tratado com o
escopo de abranger os costumes, tidos como acordos tácitos. Mariângela Ariosi aponta, neste
sentido, a paternidade destas idéias à Strupp e Erich Kauffmann. ARIOSI, Mariângela. Conflitos
entre tratados internacionais e leis internas: o judiciário brasileiro e a nova ordem internacional,
p. 20-21.
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importante”396 dentre todas as fontes do direito internacional. Entrementes,

cabe destacar que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de

1969, instrumento jurídico internacional que regula as questões pertinentes aos

tratados, não estabelece hierarquia entre as fontes de Direito Internacional, que

incluem, além das mencionadas pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça

e pela doutrina397, outras às quais a própria doutrina internacionalista também

vem atribuindo caráter de fontes de Direito, como as resoluções de

organizações internacionais.

Mariângela Ariosi aponta a proliferação de regimes republicanos e

a constitucionalização de monarquias no século XIX como ensejadores de um

cenário internacional propício à multiplicação dos tratados398, que veio a se

acentuar ainda mais após a II Guerra, também a partir da exigência de maior

segurança jurídica nas relações internacionais, cuja intensificação desde a

Revolução Industrial é clara. Ressalte-se, aliás, que os tratados cumpriram

também o papel de codificar os costumes, que antigamente eram as principais

fontes de Direito Internacional.

Em aspecto que se reveste de grande relevância no bojo desta

pesquisa, cabe ressaltar que, uma vez em vigor, o tratado vinculará as partes

não só no âmbito internacional, mas também no contexto doméstico, já que,

uma vez concluídos, são em regra também incorporados ao ordenamento

jurídico interno dos Estados que o celebram.

3.1.1 Conceito

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969,

conceitua tratado como “um acordo internacional celebrado por escrito entre

Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento

396 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho, p.33.
397 Valério Mazzuoli indica ainda como fontes do direito internacional, além das convenções
internacionais, os costumes, enquanto práticas gerais repetidas e aceitas como se emanassem
de lei lato sensu, os princípios gerais de direito internacional, isto é, princípios consagrados nos
sistemas jurídicos dos Estados, a jurisprudência internacional e a doutrina dos publicistas,
estas duas últimas dispostas como fontes auxiliares. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito
internacional público: parte geral, p. 31-44.
398 Cf. ARIOSI, Mariângela. Op. cit., p. 22.
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único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua

denominação particular”399.

É válido salientar que o conceito supracitado não implica na

impossibilidade de celebração de convenções por organizações internacionais.

De fato, a prática internacional revela que as organizações internacionais têm

exercido a capacidade de celebrar tratados sem qualquer prejuízo à força legal

dos acordos em que esses organismos se envolvam. Em todo caso, com vistas

a colmatar tal lacuna, foi celebrada a Convenção de Viena sobre Direito dos

Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações

Internacionais, de 1986.

Dessa forma, a título de síntese, podemos conceituar o tratado

como um instrumento jurídico escrito, cujas partes serão sempre sujeitos de

direito internacional, que o celebram livremente, com o objetivo de buscar

interesses comuns.

É mister ressaltar que nem os tratados, nem a doutrina,

reconhecem em outros atores a competência para celebrar tratados, tais como

o indivíduo, as empresas transnacionais e as organizações não-

governamentais (ONG´s), pelo que os instrumentos firmados por estes atores

com sujeitos de direito internacional ou não terão valor jurídico ou não serão

considerados tratados, mas contratos, como aqueles celebrados entre entes

privados. Em todo caso, tal circunstância não impede que os tratados incluam

normas que dizem respeito diretamente às pessoas naturais, por exemplo, o

que é o caso dos tratados de direitos humanos.

3.1.2 Terminologia

“Tratado” é o termo mais amiúde empregado pelos instrumentos

jurídicos e pela doutrina de Direito Internacional. Entretanto, é mister ressaltar

que o Ministério das Relações Exteriores prefere empregar a expressão “ato

399 A Convenção de Viena de 1969, concluída em 26 de maio de 1969, entrou em vigor apenas
em 27 de janeiro de 1980, mas ainda não foi ratificada pelo Brasil. Entretanto, seu teor reflete a
doutrina de Direito Internacional, e sua definição de tratado é repetida pela própria Divisão de
Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. BRASIL. Ministério das Relações
Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. O QUE SÃO ATOS INTERNACIONAIS?. Disponível
em: <http://www2.mre.gov.br/dai/002.htm>. Acesso em: 25/05/2007.
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internacional”, como se depreende da existência da Divisão de Atos

Internacionais no organograma do Itamaraty, com a competência de

acompanhar a processualística da preparação de tratados em que o Brasil

esteja envolvido e de manter o registro dos instrumentos jurídicos

internacionais que obrigam o Estado brasileiro.

Estabelece a doutrina a existência de vários tipos de tratados, tais

como os acordos, as convenções, os pactos, os protocolos, as concordatas e

os ajustes complementares, dentre outros400.

Entende a doutrina que, para cada tipo de tratado, há uma

finalidade. Com isso, a título de exemplo, o termo “convenção” refere-se

normalmente a tratados multilaterais de grande importância política, enquanto o

termo “acordo” é aplicado a tratados bilaterais de menor relevância política.

Entretanto, na prática internacional, o uso da terminologia é indiscriminado,

pelo que, mesmo diante de variantes terminológicas, estaremos diante de um

tratado, desde que presentes alguns requisitos, tais como a forma escrita e a

presença de pessoas jurídicas de Direito Internacional Público figurando nos

pólos daquele acordo, que deverão estar imbuídas de criar entre os seus

signatários um vínculo obrigacional, devendo existir, para tanto, por fim, o

animus contrahendi, personificação do princípio basilar do Direito Internacional

do livre convencimento das nações.

No campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, é mais

comum o emprego do termo “convenção”. Nesse sentido, encontramos

diversos tratados de direitos humanos com essa terminologia, tais como a

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção sobre os

Direitos da Criança e as inúmeras Convenções da Organização Internacional

400 Reconhece Celso D. de Albuquerque Mello a existência de diversos termos dentro da
terminologia dos tratados, tais como tratado (que é gênero e espécie), convenção, declaração,
ato, pacto, estatuto, protocolo, acordo, modus vivendi, concordata, compromisso, troca de
notas, acordos em forma simplificada, carta, convênio, compromisso, dentre outros. MELLO,
Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público, p.212-214. A Divisão de Atos
Internacionais (DAI) do Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, elenca oito tipos de
tratados: tratado, convenção, acordo, ajuste ou acordo complementar, protocolo, memorando
de entendimento, convênio e acordo por troca de notas. A respeito, ver: BRASIL. Ministério das
Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. DENOMINAÇÕES DOS ATOS
INTERNACIONAIS. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/003.htm>. Acesso em:
25/05/2007.
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do Trabalho (OIT). Entretanto, desde que o tratado traga normas de direitos

humanos, não é relevante a terminologia adotada. De fato, alguns dos mais

importantes tratados na matéria empregam a terminologia “pacto”, no caso o

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais

e Culturais.

Por fim, embora seja comum o emprego da expressão “tratados

internacionais”, parece-nos suficiente o uso do termo “tratado”, já que este

pressupõe um compromisso entre pessoas jurídicas de Direito Internacional.

Entretanto, cabe salientar que o termo é de emprego difundido, havendo sido

inclusive escolhido pelo constituinte derivado brasileiro ao incluir o § 3º no

artigo 5º da Constituição Federal401.

3.1.3 Classificação dos tratados internacionais

É vasta a classificação acerca dos tratados na doutrina de Direito

Internacional. Entretanto, para fins deste trabalho, cujo escopo é

necessariamente limitado, apresentaremos apenas as distinções de maior

relevo no trato da matéria, no caso aquelas que servirão para fundamentar o

entendimento do tema.

Uma das distinções estabelecidas pela doutrina, de caráter

mormente formal, refere-se número de partes que irão integrar os pólos da

obrigação, dividindo os tratados em bilaterais e multilaterais. São bilaterais os

tratados onde figuram apenas duas partes, sendo multilaterais os

compromissos internacionais em que aparecem mais de duas partes.

Do ponto de vista material, os tratados podem ser classificados em

tratados-lei e tratados-contrato, conforme a sua natureza jurídica. Os primeiros

são aqueles que têm por objetivo primordial fixar normas gerais de Direito

Internacional Público. Contam, normalmente com a participação de um grande

número de Estados, pelo que geralmente são considerados multilaterais,

possibilitando, ainda, a ratificação posterior de Estados que não participaram

401 Recordem-se, a propósito, os termos do referido dispositivo legal: “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”.
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da conclusão de seu conteúdo. Já os tratados-contrato estabelecem

prestações e contraprestações por parte de seus signatários, com o fim de

alcançar objetivos específicos. Em regra, são tratados bilaterais, de efeitos

essencialmente subjetivos. No dizer de Valério Mazzuoli “consubstanciam-se

na realização de uma operação jurídica concreta, como se fosse um verdadeiro

contrato entre as partes, que se exaure com o cumprimento da respectiva

obrigação”402.

Em regra, os tratados de direitos humanos poderão ser

classificados como “tratados-lei multilaterais”, e terão por objetivo precípuo a

consagração destes direitos no âmbito internacional e no âmbito interno, com a

ratificação do Estado-signatário. No entanto, nada impede que um tratado-

contrato, bilateral, consagre direitos humanos, sendo qualquer outro

entendimento, de viés formalista, prejudicial ao valor maior desses

compromissos, dirigido à proteção da pessoa.

Por oportuno, saliente-se também que não é defeso que um tratado

inclua não só dispositivos relativos a direitos humanos, mas também no tocante

a outros temas.

3.1.4 Da exigibilidade dos tratados

Ao lado da soberania estatal, um dos princípios basilares do Direito

Internacional é o antigo princípio pacta sunt servanda, pelo qual um Estado que

se vincula a um tratado deve cumprir as obrigações que dele resultem, sob

pena de ensejar responsabilidade internacional

O tratado, portanto, uma vez adotado por um Estado, é obrigatório,

ensejando seu descumprimento a responsabilidade internacional do signatário.

Essa é a inteligência que acabou sendo incorporado pelo Direito Internacional

positivo, por meio da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de

1969, que estabelece o seguinte:

402 MAZZUOLI, Valério. Direito internacional público: parte geral, p. 59. O referido autor ainda
aponta como ponto divergente entre ambas as espécies de tratados em análise, que, nos
tratados-lei, as vontades das partes são paralelas, enquanto nos tratados-contrato as vontades
são divergentes.
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Artigo 26
Pacta sunt servanda
Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas
de boa fé. 403

Inclusive pelo fato de que os compromissos internacionais

normalmente geram contrapartidas internas, é regra que as normas dos

tratados devam ser integradas à legislação nacional, gerando direitos e

obrigações para as pessoas físicas e jurídicas também nos Estados.

Entretanto, não obstante a necessidade de que o direito internacional seja

cumprido, preconizada pela própria Carta da ONU e pela Convenção de Viena

de 1969, o tratado, ao se relacionar com o ordenamento jurídico interno, pode

prevalecer sobre a legislação pátria ou não. Com efeito, quando incorporado,

pode o regramento internacional eventualmente assumir, por exemplo, a

posição hierárquica de lei ordinária, portanto inferior a outras normas jurídicas

internas, notadamente as constitucionais. A propósito, cabe lembrar que ainda

prevalece o entendimento de que cabe ao direito interno de cada Estado

determinar como um tratado se converterá obrigatório no direito nacional.

Em todo caso, prevê o Direito Internacional que o relacionamento

das normas internacionais com o Direito interno de um Estado não se pode dar

em prejuízo daquele. Nesse sentido, a Convenção de Viena sobre o Direito dos

Tratados prevê o seguinte:

Artigo 27
Direito Interno e Observância de Tratados
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno
para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não
prejudica o artigo 46. 404

403 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Convenção de
Viena sobre o direito dos tratados. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>.
Acesso em: 25/05/2007.
404 O artigo 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados estabelece que “1. Um
Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi
expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para
concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma
norma de seu direito interno de importância fundamental. 2. Uma violação é manifesta se for
objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a
prática normal e de boa fé”. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos
Internacionais. Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Disponível em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. Acesso em: 27/05/2007.
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Com isso, a inobservância de uma norma jurídica internacional, por

conta da incompatibilidade com a norma interna, caracteriza o inadimplemento

de uma obrigação internacional, abrindo a possibilidade de que o Estado seja

responsabilizado internacionalmente. Na prática, pode-se afirmar que, para o

Direito Internacional, os tratados se revestem de caráter supraconstitucional,

sendo oponíveis a toda e qualquer norma interna405.

Em ponto posterior, analisaremos as conseqüências jurídicas dos

dispositivos aqui mencionados.

3.2 A interação entre a ordem interna e a ordem internacional:

dualismo e monismo

Em princípio, o Direito Internacional Público pareceria referir-se tão-

somente à regulamentação das relações internacionais, entendidas apenas

como a vinculação que envolve aquelas entidades que, historicamente, vêm

exercendo capacidade plena de ação no cenário internacional, nomeadamente

os Estados e as organizações internacionais.

Entretanto, é evidente que o atendimento de compromissos

internacionais do Estado comumente implica no cumprimento de obrigações no

âmbito interno, gerando efeitos sobre a própria organização estatal e pessoas

naturais e jurídicas que a este se vinculam dentro de seu próprio território. Com

efeito, não é possível imaginar logicamente, por exemplo, um tratado entre o

Brasil e um país fronteiriço, voltado ao combate ao tráfico ilícito de

entorpecentes e substâncias afins, que não implique, por exemplo, em

destruição de laboratórios clandestinos e de pistas de pouso ilegais dentro das

fronteiras brasileiras406. Não é tampouco possível que um tratado acerca da

405 A respeito, Valério Mazzuoli afirma expressamente que o artigo 27 da Convenção de Viena
sobre o Direito dos Tratados implica na atribuição de “nível supraconstitucional a quaisquer
tratados ratificados pelo Estado”. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da
Constituição e sua eficácia, p. 104.
406 Um exemplo concreto é oferecido pelo Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da
Demanda, Prevenção do uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de
Entorpecentes entre o Brasil e os Estados Unidos, que determina, em seu artigo II, 1, a, que
ambos tomarão medidas para “controlar a produção, importação, exportação, armazenamento,
distribuição e venda de insumos e precursores, produtos químicos e solventes que possam ser
utilizados ilicitamente na produção de entorpecentes”. BRASIL. Ministério das Relações
Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da
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redução da poluição ambiental não implique em medidas internas, voltadas à

adaptação da matriz energética nacional à limitação de poluentes407.

Ao mesmo tempo, em muitos Estados, dentre os quais o Brasil, o

tratado, uma vez celebrado, é normalmente incorporado ao ordenamento

jurídico interno, que, como analisamos anteriormente, estrutura-se

hierarquicamente408, havendo normas superiores e inferiores, estas devendo

ter compatibilidade material com aquelas, e aquelas pautando a elaboração e a

aplicação destas. Colocada em certo nível hierárquico, a norma internacional

fica, portanto, sujeita aos critérios estabelecidos pelo legislador e pelo

intérprete para a solução das antinomias, situações encontradas no

ordenamento e que se caracterizam pela existência de “normas incompatíveis

entre si”409. Tais critérios fundamentalmente são três: o cronológico (lex

Demanda, Prevenção do uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de
Entorpecentes entre o Brasil e os Estados Unidos. Disponível em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/m_5445_2005.htm>. Acesso em: 16/06/2007.
407 A título de exemplo, o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança Climática, em seu artigo 2, determina que cada Estado-Parte, para cumprir seus
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões poluentes e, a fim de
promover o desenvolvimento sustentável, deve: “(a) Implementar e/ou aprimorar políticas e
medidas de acordo com suas circunstâncias nacionais, tais como: O aumento da eficiência
energética em setores relevantes da economia nacional; A proteção e o aumento de
sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de
Montreal, levando em conta seus compromissos assumidos em acordos internacionais
relevantes sobre o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal,
florestamento e reflorestamento; A promoção de formas sustentáveis de agricultura à luz das
considerações sobre a mudança do clima; A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o
aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de seqüestro de
dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e
inovadoras; A redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos
fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores emissores de
gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da Convenção e aplicação de
instrumentos de mercado; (...). BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos
Internacionais. Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
Climática. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_5445_2005.htm>. Acesso em:
16/06/2007.
408 Aqui, recordamos a afirmação de Bobbio naquilo que ele denomina “construção escalonada
do ordenamento”, teoria elaborada por Kelsen que explica que “as normas de um ordenamento
não estão todas no mesmo plano. Há normas superiores e normas inferiores”. As inferiores
dependem das superiores.(...) Devido à presença, num ordenamento jurídico, de normas
superiores e inferiores, ele tem uma estrutura hierárquica. As normas de um ordenamento são
dispostas em ordem hierárquica”. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 49.
409 Id. p. 71. No capítulo 3 da obra em apreço (p. 76-114), o autor faz ampla análise sobre
tema da necessária coerência que o ordenamento jurídico deve manter em vista da existência
concreta de conflitos entre as normas constantes do sistema normativo.
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posterior derogat priori), o hierárquico (lex superior derogat inferiori) e o da

especialidade (lex specialis)410.

Com isso, é possível que o cumprimento de um tratado possa

estar, na prática, condicionado à compatibilidade com o Direito Interno do

Estado que tenha se tornado parte em um compromisso internacional, podendo

ocorrer que a norma internacional, em se chocando com uma norma interna,

não seja aplicada. É o caso da norma internacional que é colocada em nível

infraconstitucional e que venha a ser incompatível com a norma interna

hierarquicamente superior, como aquelas constantes do texto da Constituição

Federal. É o caso ainda da norma internacional que entra em conflito com

norma do mesmo nível hierárquico e que não é aplicada com base no critério

cronológico ou no critério da especialidade.

Em todos os casos, a regra de Direito Internacional não será

aplicada, respectivamente com base nos critérios hierárquico, cronológico e da

especialidade, sofrendo assim derrogação, fato que não traz implicações legais

no mero âmbito do Direito Interno, não ensejando a possibilidade, inerente ao

descumprimento de um regra jurídica, da aplicação de sanções. Entretanto, tal

situação caracteriza o descumprimento de uma norma jurídica internacional,

ocorrido por conta da incompatibilidade com a norma interna, o que, em todo

caso, abre a possibilidade de que o Estado seja responsabilizado

internacionalmente. A esse respeito, a Convenção de Viena sobre o Direito dos

Tratados de 1969 veda a invocação de disposições de direito interno para

eximir determinado Estado do cumprimento de obrigações assumidas

internacionalmente, ressalvados os casos de grave e manifesta violação do

direito interno do país signatário411.

410 Os critérios em apreço são definidos por Norberto Bobbio, que em sua obra empreende
vasta análise sobre o tema das antinomias e sobre os critérios empregados para solucioná-las.
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 71-114. Os critérios específicos aqui
mencionados são objeto de análise às páginas 91-97.
411 Neste sentido, recorde-se o artigo 27 da Convenção de Viena de 1969: Uma parte não pode
invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado.
Deve-se interpretar este dispositivo em conjunto com o artigo. 46, in verbis: Um Estado não
pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em
violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a
não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito
interno de importância fundamental. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente
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A matéria reveste-se de importância ainda maior à medida em que

cresce a relevância do Direito Internacional, conseqüência concreta da

intensificação das relações internacionais, que demanda um marco legal que

ofereça a necessária segurança jurídica para essas relações e para o

desenvolvimento da cooperação internacional. Nesse sentido, devem os

Estados atentar para a forma como estabelecerão o relacionamento entre os

respectivos ordenamentos internos e a ordem jurídica internacional, de modo a

evitar o eventual enfraquecimento das possibilidades de efetiva influência do

Direito Internacional, com o qual se comprometeram em princípio livremente,

na ordem internacional. Ao mesmo tempo, recorde-se que as regras relativas à

relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno podem também sujeitar

os Estados não só à possibilidade de sofrerem sanções internacionais, mas

também de causar danos à imagem externa do Estado.

A propósito deste ponto, Paolo Mengozzi atesta que a quebra dos

acordos pode acarretar danos para as relações internacionais do Estado:

Um acordo é fonte de uma relação jurídica que se insere em uma
série de relações jurídicas relevantes em várias escalas no
intercâmbio entre os Estados. A reação de um Estado à violação de
um acordo por parte de outro - mesmo lícita – pode desgastar uma
boa vizinhança e alterar uma esfera de relações amigáveis, nas
quais só a cooperação entre os Estados pode desenvolver com
eficácia.412

Com isso, as relações entre o Direito Internacional e o Direito

Interno ocupam lugar de destaque nos debates doutrinários no Brasil e no

exterior, envolvendo tanto a doutrina de Direito Internacional propriamente dita

como a de Direito Interno, notadamente a de Direito Constitucional, que, ao se

debruçar sobre as normas essenciais à estruturação do Estado, começa a se

interessar pelos aspectos concernentes à inserção internacional da entidade

estatal. O debate acerca do tema envolve também a jurisprudência e o próprio

legislador, que oscila entre a escolha de uma posição pura e a adoção

simultânea de posicionamentos fundamentados em teorias diversas.

para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa
fé. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>.
Acesso em: 25/05/2007.
412 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política.
Vol. 1, p. 356.
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Cabe destacar que os entendimentos acerca do ponto em epígrafe

têm variado também no tempo e no espaço, devendo-se ressaltar, nesse azo,

que os Estados terminam por adotar determinações diferentes no tocante à

incorporação dos tratados internacionais à ordem interna, as quais, no dizer de

Cançado Trindade, “resultam de critérios valorativos e da discricionariedade

dos constituintes nacionais, variando, pois, de país a país”413. É nesse contexto

que entra em cena a circunstância de que, na prática, a soberania nacional

ainda implica em que os Estados definam as normas relativas à repercussão

interna de atos internacionais de Direito Internacional Público, determinando

como estes se aplicarão no âmbito interno.

No campo do Direito positivo, recordamos que o artigo 25 da

Constituição da República Federal da Alemanha demonstra que o Direito

Constitucional tem voltado a atenção para a relação entre o Direito

Internacional e o Direito Interno:

Artikel 25 [Völkerrecht und Bundesrecht] Artigo 25 [Direito
Internacional e Direito Federal]

(1) Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des
Bundesrechtes. (2) Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen
Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des
Bundesgebietes. 1. As regras gerais do Direito Internacional serão
parte integrante do Direito Federal. 2. Prevalecerão sobre as leis e
produzirão diretamente direitos e obrigações para os habitantes do
território federal.

Portugal também estabeleceu, em seu sistema constitucional,

normas relativas à inserção do Direito Internacional no ordenamento português:

Artigo 8.º
(Direito internacional)

1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum
fazem parte integrante do direito português.

2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente
ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua
publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o
Estado Português.

3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações
internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na

413 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1., p. 409.
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ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos
respectivos tratados constitutivos.

4. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as
normas emanadas das suas instituições, no exercício das
respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos
termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios
fundamentais do Estado de direito democrático.414

No Brasil, a matéria relativa à relação entre o Direito Internacional e

o Direito Interno vem começando a ser objeto de atenção da atual ordem

constitucional brasileira. Com efeito, o § 3º do artigo 5º, que abre a

possibilidade de que os tratados de direitos humanos adquiram status

constitucional, é regramento explícito acerca da relação entre o Direito

Internacional e a ordem jurídica brasileira. Entretanto, ainda não há no texto

constitucional qualquer outro regramento explícito a respeito, a exemplo do que

encontramos na Constituição da Alemanha, o que mantém atual a afirmação

feita por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins em 1988:

O nosso direito anterior era silente sobre a exata inserção do Brasil
no contexto do direito internacional, o que acabou por resultar em
uma posição muito retrógrada diante do problema, visto que
nenhuma sorte de concessão fazia à emergência dessa nova
realidade internacional e da possibilidade de as normas
componentes do direito internacional, de alguma forma, em grau
pequeno que fosse, comporem a ordem jurídica interna, como ocorre
já em alguns países(...).

Por fim, é preciso frisar que o novo Texto Constitucional é
surpreendentemente acanhado e tímido na matéria, apegando-se ao
que poderíamos já considerar, ante a evolução de outros países
como um extremado nacionalismo jurídico.

Os artigos 3º e 4º é que dão corpo a essa delicada matéria do
relacionamento do Brasil com a ordem internacional, mas, de
maneira inacreditável, nenhum dos dispositivos estatui de forma a
tornar clara qual a posição hierárquica do direito internacional
perante o direito interno.415

Antes, porém, de passamos a uma abordagem direta do tema

objeto de nosso trabalho, que envolve exatamente o conflito entre normas

internacionais e internas, examinaremos as duas perspectivas clássicas de

abordagem da matéria, quais sejam o dualismo e o monismo, cujas noções

414 PORTUGAL. Portal do Governo. Constituição da República Portuguesa. Lisboa: 2004.
Disponível em: <
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/06Revisao/>.
Acesso em: 17/05/2007.
415 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil:
volume 1, p. 450.
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serão examinadas nos próximos itens. Em todo caso, a título introdutório,

distinguimos ambas as concepções, com as palavras de Pedro Dallari:

É conhecida a distinção entre as perspectivas dualista –pela qual os
preceitos de Direito Internacional Público jamais ingressam
formalmente na ordem jurídica interna, obrigando apenas no Estado
perante a comunidade internacional - e monista – segundo a qual,
uma vez praticados os atos que acarretam a vinculação do Estado a
um sistema normativo de Direito Internacional Público, as normas e
atos dele decorrentes se integram na ordem jurídica interna com
feição própria e distinta daquela peculiar às normas e atos
nacionais.416

Entretanto, no campo específico dos direitos humanos,

desenvolver-se-á uma nova teoria, que enfatizará a necessidade de que, em

qualquer conflito normativo, seja enfatizada a garantia da dignidade humana

como valor a ser prioritariamente protegido. É nesse sentido que se criará o

princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, que também será

objeto do devido exame.

3.2.1 Dualismo

Segundo Celso de Albuquerque Mello417, remonta a Heinrich

Triepel o primeiro estudo sistematizado acerca do relacionamento entre o

Direito Internacional e o Direito Interno, datado de 1899.

O referido autor alemão inaugurou a concepção dualista, que

concebe duas ordens jurídicas distintas e independentes, apontando três

diferenças entre a ordem internacional e a ordem interna, as quais seriam de

ordem subjetiva, objetiva e estrutural.

Quanto às diferenças subjetivas, tem-se que, no Direito

Internacional, os Estados são os únicos sujeitos de direito, ao passo que, no

Direito Interno, ostenta o indivíduo tal capacidade. No tocante à distinção

objetiva, assinala o autor em tela a diversidade de objetos das duas ordens,

416 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 84.
417 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público, p.121. O autor
aponta ainda Dionísio Anzilotti como precursor desta teoria, apresentando, entrementes,
algumas diferenciações em relação ao jurista alemão, notadamente ao admitir que o Direito
Internacional pode ser aplicado pelo Direito Interno em alguns casos sem a devida
transformação.
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sendo a primeira resultante da vontade dos Estados, aplicando-se a estes tais

regras, enquanto a segunda apresenta-se como resultado da vontade de um

único Estado, que impõe aos seus habitantes o Direito Interno, que regula a

conduta dos indivíduos. Por fim, resta a diferenciação estrutural, da qual se

extrai que o Direito Internacional se baseia em um sistema de coordenação,

diametralmente oposta ao sistema de subordinação da ordem interna.418

Corolário imediato desta teoria é que, para que os tratados

internacionais tenham vigência no âmbito nacional, é imprescindível a

incorporação destes ao ordenamento jurídico de cada Estado signatário,

apontando Valério Mazzuoli para a “teoria da incorporação” ou da

“transformação de mediatização”, concebida por Laband.419 Nesse tocante,

eventuais conflitos entre as proposições internacionais e o direito interno não

seriam propriamente conflitos entre os tratados e as normas vigentes em

determinado Estado, mas sim entre duas disposições nacionais, resolvendo-se,

para tanto, pelos critérios inerentes a estas, definidos por Bobbio, quais sejam:

o hierárquico, o cronológico e o especial.

3.2.2 Monismo. Primazia do Direito Internacional e primazia

do Direito Interno.

Diversos autores insurgiram-se contra o dualismo, tecendo severas

críticas a suas premissas. Inicialmente, e já com o fito de fulminar por completo

à concepção dualista, isto é, de pluralidade de ordenamentos, os monistas

consideram o Direito como um todo, isto é, uma unidade do conjunto de

normas jurídicas. Nesse sentido leciona Hans Kelsen:

Existe uma unidade cognoscitiva de todo o Direito, o que significa
que podemos conceber o conjunto formado pelo Direito internacional
e as ordens jurídicas nacionais como um sistema unitário de normas
– justamente como estamos acostumados a considerar como uma
unidade a ordem jurídica do Estado singular.420

418 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 121-122.
419 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral, p. 83.
420 Em sua obra, o autor afirma ainda que: ao determinar a relação entre o Direito estadual e
Direito internacional, é da questão de saber se podem existir conflitos insolúveis entre os dois
sistemas de normas. Somente quando esta questão tenha de ser respondida afirmativamente é
que fica excluída a unidade do Direito estadual e do Direito internacional. Neste caso, sim, só é
efetivamente possível uma construção dualista ou pluralista das relações entre Direito estadual
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Ainda nesse diapasão, é também digno de menção o magistério de

Hans Kelsen no tocante ao objeto das ordens internacional e interna, quando o

autor afirma que ”o Direito internacional regula não só a conduta dos Estados,

ou seja, não só regula mediatamente a conduta dos indivíduos, como também

regula imediatamente a conduta desses mesmos indivíduos”421, o que vem

recordar que na atualidade, parece inquestionável que há normas

internacionais dirigidas diretamente ao ser humano422, sendo este, igualmente

objeto e, para alguns estudiosos, sujeito do Direito Internacional.

As críticas opostas à doutrina dualista são sumarizadas por Celso

de Albuquerque Mello, coadunando-se com as idéias anteriormente

apresentadas, bem como acrescentando outras, in verbis:

É o dualismo passível de uma série de críticas: a) o homem é
também sujeito internacional, uma vez que tem direitos e deveres
outorgados diretamente pela ordem internacional; b) o direito não é
produto da vontade nem de um Estado, nem de vários Estados. O
voluntarismo é insuficiente para explicar a obrigatoriedade do
costume internacional; c) Kelsen observa que coordenar é
subordinar a uma terceira ordem; assim sendo, a diferença entre as
duas ordens não é de natureza, mas de estrutura, isto é, uma
simples ‘diferença de grau’; d) O DI (Direito Internacional)
consuetudinário é normalmente aplicado pelos tribunais internos sem
que haja qualquer transformação ou incorporação; e) quanto à
escola italiana, que sustenta que o DI se dirige apenas ao Estado e
não ao seu direito interno, podemos endossar a opinião de Rolando
Quadri, que observa não ser ‘possível dissociar o Estado do seu
ordenamento jurídico’.423

Com a análise que acabamos de concluir, é possível reunir

diversos caracteres fundamentais da concepção monista. Entretanto, como a

ordem internacional e a ordem interna são parte de uma unidade, é necessário

determinar o escalonamento, dentro desta estrutura normativa, das normas

internacionais e internas, cabendo-nos apontar a prevalência de uma ou de

outra no seio doutrinário, determinando qual delas prevalecerá em caso de

antinomia.

e Direito internacional. Mas, em tal hipótese, também não se pode falar de uma validade
simultânea de ambos. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 364-365.
421 Id. p. 372.
422 Ao proclamar, em seu Artigo III, que “Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal”, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está dirigindo-se, de
maneira inequívoca, à proteção do ser humano, e não do Estado ou de outra entidade
qualquer.
423 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p.123.
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Em vista do exposto, divide-se o monismo em duas vertentes: o

monismo com primazia do Direito Interno, ou “monismo nacionalista”, defendido

por àqueles que acreditam na prevalência do Direito Interno em detrimento do

Direito Internacional, e o monismo com primazia do Direito Internacional, ou

“monismo internacionalista”, que pugna pela primazia do Direito Internacional

frente ao Direito Interno.

Como leciona Celso de Albuquerque Mello, o monismo nacionalista

funda-se nas idéias hegelianas, a partir das quais se eleva a soberania do

Estado às últimas conseqüências, sendo, por conseguinte, absoluta424.

Consequentemente, o Direito Internacional deverá buscar validade na ordem

jurídica estatal, notadamente pelo Estado não restar obrigado internamente

senão em virtude de ato emanado de sua própria vontade. Neste sentido,

também Valério Mazzuoli afirma o que se segue:

O direito internacional só tem valor internamente sob o ponto de vista
do ordenamento interno do Estado, pois é a Constituição deste
mesmo Estado que prevê quais são os órgãos competentes para a
celebração de tratados internacionais425.

Do ponto de vista internacionalista, aceitar tais idéias implica, em

última análise, em pregar a própria negação do Direito Internacional, reduzindo-

o, nas palavras de Celso D. de Albuquerque Mello, a um “simples direito

estatal”426. Ademais, partindo de tais premissas, uma vez modificada a

Constituição do Estado, caducos seriam os tratados anteriormente concluídos

por este sob a égide da ordem constitucional anterior, situação que não

encontra amparo na prática internacional.427

Já para o monismo internacionalista, o conceito de soberania é

relativizado, atribuindo-se primazia à ordem internacional, que assim orientaria

todas as ordens internas. Hans Kelsen é um dos mais notórios e principais

defensores desta tese, que bem se adapta à sua teoria do ordenamento

jurídico, dentro da qual as normas hierarquicamente inferiores buscam seu

fundamento de validade nas superiores, concebendo-se, desta forma, a

424 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p.123. No mesmo sentido: MAZZUOLI, Valério
de Oliveira. Op. cit., p. 86.
425 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 87.
426 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p.123.
427 Id. p.123.
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pirâmide kelseniana. Cabe recordar que, no ápice desta pirâmide, se encontra

a chamada “norma fundamental”, que inicialmente não mereceu qualquer

determinação por parte de Kelsen, deixando sua definição ao critério dos

juristas. Posteriormente o mestre de Viena a concebeu como uma norma de

Direito Internacional, a saber, a pacta sunt servanda.

Valério Mazzuoli indica posicionamentos distintos no seio do

monismo internacionalista, no sentido de que alguns doutrinadores, dentre os

quais Hans Kelsen, afirmam não poder haver conflito entre as normas internas

e internacionais428. Assevere-se, entretanto, que o referido autor,

posteriormente, passou a admitir a possibilidade de conflitos entre as duas

ordens jurídicas, “como de fato existem”429. Neste sentido é que se fala em

“monismo moderado”.

3.3 A interação entre a ordem interna e a ordem internacional no

Direito Internacional dos Direitos Humanos: o princípio da

primazia da norma mais favorável ao indivíduo

Como analisamos anteriormente, o Direito Internacional dos

Direitos Humanos veio a adquirir relevância notável no contexto mundial,

havendo a efetivação de seus preceitos se tornado uma das preocupações

prioritárias da comunidade internacional e dos Estados internamente.

Entretanto, no tocante ao tema da incorporação de seus preceitos

aos diversos ordenamentos jurídicos internos dos Estados e dos eventuais

conflitos que possam existir entre suas normas e as regras meramente

internas, o Direito Internacional dos Direitos Humanos apresenta peculiaridades

que não podem ser desconsideradas, sem o que sua própria aplicação efetiva

pode se ver dificultada ou mesmo impedida.

Com efeito, o Direito Internacional dos Direitos Humanos é voltado

primarcialmente para a garantia da proteção integral da pessoa, ao passo que

o Direito Internacional tradicional é normalmente dirigido a regular aspectos

particulares das relações que envolvam diretamente os Estados e as

428 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 85.
429 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p.125.
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organizações internacionais. Dentro desse pensamento, Cançado Trindade vai

afirmar que o Direito Internacional clássico não pode ser identificado com o

Direito Internacional dos Direitos Humanos, visto que, enquanto aquele rege as

relações entre pares da sociedade internacional, este regula as relações que

envolvem pelo menos uma parte que necessita, antes de mais nada, da

proteção de sua dignidade. Nesse azo, afirma o autor aqui citado que:

Não há de perder de vista que o Direito Internacional dos Direitos
Humanos não rege as relações entre iguais; opera precisamente em
defesa dos ostensivamente mais fracos. Nas relações entre
desiguais, posiciona-se em favor dos mais necessitados de proteção.
Não busca obter um equilíbrio abstrato entre as partes, mas
remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades na medida
em que afetam os direitos humanos. Não se nutre das barganhas da
reciprocidade, mas se inspira nas considerações de ordre public em
defesa de interesses comuns superiores, da realização da justiça.430

Com isso, e a partir do imperativo superior de proteção que inspira

o Direito Internacional dos Direitos Humanos, as tradicionais teorias do

dualismo e do monismo podem revelar-se inadequadas a explicar os eventuais

conflitos entre os tratados de direitos humanos e o direito interno.

De fato, a necessidade de garantir a máxima proteção possível à

pessoa implica, como mencionamos anteriormente, que as normas

internacionais de proteção aos direitos humanos devem ser sempre

interpretadas e aplicadas prioritariamente em vista da proteção das pessoas,

pelo que o Direito Internacional dos Direitos Humanos termina por estabelecer

que as eventuais antinomias envolvendo normas de direitos humanos deverão

ser solucionadas à luz do princípio da primazia da norma mais favorável. Nesse

sentido, em qualquer conflito entre uma norma internacional de direitos

humanos e uma norma interna, sempre deveria prevalecer aquela norma que

melhor proteja a dignidade da pessoa humana, esteja consagrada em tratado

internacional ou no ordenamento interno. É o que afirma Cançado Trindade,

cuja afirmação a respeito repetimos aqui:

No presente domínio de proteção, não há mais pretensão de
primazia do direito internacional ou do direito interno, como ocorria
na polêmica clássica e superada entre monistas e dualistas. No
presente contexto, a primazia e da norma mais favorável às vítimas,

430 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 26
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que melhor as proteja, seja ela norma de direito internacional ou de
direito interno. Este e aquele aqui interagem em benefício dos seres
protegidos.431

O exame do monismo e do dualismo revela que a decisão acerca

da aplicação da norma internacional ou da norma interna se reveste de caráter

mormente formal. Ou seja: independentemente da maior proteção que uma

certa norma possa oferecer, a regra que prevalecerá num conflito será ou a

internacional ou a interna, nos termos que o ordenamento tenha estabelecido

previamente. Com isso, fica evidente que a garantia de conferir a maior

proteção possível à pessoa fica claramente ameaçada.

Para a doutrina de Direito Internacional dos Direitos Humanos, o

emprego do dualismo e do monismo para elucidar os conflitos que envolvam

tratados de direitos humanos e o direito interno também não se justificaria nos

dias atuais porque, à medida em que o Direito Internacional dos Direitos

Humanos obriga os Estados a tomarem medidas nacionais voltadas à

aplicação desses direitos no âmbito de seus territórios, desaparece a

compartimentalização que existia no passado, ou seja, a divisão do Direito

Internacional e do direito interno em compartimentos estanques, voltados a

regular relações jurídicas totalmente diferentes. Na atualidade, voltam-se

Direito Internacional e Direito Interno ao objetivo comum de promover e

proteger a dignidade humana, mostrando-se assim “em constante interação,

em benefício dos seres humanos protegidos”432.

Com isso, e em vista do imperativo superior de proteção da pessoa,

traduzido, em ordenamentos jurídicos como o brasileiro, por princípios como os

da dignidade humana e da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais, há que se dirigir a relação entre o Direito Internacional e o

direito interno no sentido de que prevaleça não o ordenamento internacional ou

o nacional, mas sim aquele que melhor resguarde a dignidade humana.

431 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Op. cit., p. 434.
432 Id. p. 402.
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3.4 Os tratados internacionais e o Brasil: o processo de aprovação

e de incorporação do tratado ao ordenamento jurídico

brasileiro na Constituição de 1988

A Constituição de 1988 estabelece que o ato internacional

necessita, para a sua conclusão no Brasil, da colaboração dos Poderes

Executivo e Legislativo.

A Carta Magna vigente determina que celebrar tratados,

convenções e atos internacionais é competência privativa do Presidente da

República, nos termos do artigo 84, inciso VIII. Entretanto, para que possam

vincular o Brasil juridicamente e gerar os efeitos internacionais e internos daí

decorrentes, os tratados estão sujeitos ao exame e referendo do Congresso

Nacional, ao qual cabe, ademais, resolver definitivamente sobre tratados,

acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos

gravosos ao patrimônio nacional, como define o artigo 49, I433.

Portanto, embora o Presidente da República seja o titular da

dinâmica das relações internacionais, cabendo-lhe decidir tanto sobre a

conveniência de iniciar negociações, como a de ratificar o ato internacional já

concluído, a interveniência do Poder Legislativo, sob a forma de aprovação

congressual, é, em regra, inafastável desse processo.

O caráter complexo da aprovação dos tratados no Brasil é

reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF), como externa o

trecho da seguinte ementa, de julgado relatado pelo Ministro Celso de Mello:

O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a
execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem

433 Nesse sentido, afirma Estevão de Rezende Martins: “Com efeito, é o Governo Federal que,
pelo Brasil, assina – consoante a política externa praticada – os atos internacionais. Formada a
convicção governamental sobre a oportunidade de engajar o País em tal ou qual compromisso
(com outro País, ou com outros Países, ou ainda com organismos multilaterais), o Governo
celebra o ato ou adere a ato previamente existente. (...) Tal formalização ainda não acarreta
obrigações imediatas, pois o ato praticado pelo Governo carece de aprovação pelo Congresso
Nacional, conforme o que dispõe o art. 49, I, da Constituição Federal. (...) Somente após ter o
Congresso aprovado o ato é que o Governo fica autorizado a ratificá-lo e a depositar o ato de
ratificação, quando for o caso”. MARTINS, Estevão de Rezende. A apreciação de tratados e
acordos internacionais pelo Congresso Nacional. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
264-265.
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jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato
subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas
vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve,
definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos
ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República,
que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF,
art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da
competência para promulgá-los mediante decreto.434

O reconhecimento do caráter complexo da vinculação do Brasil a

um tratado é também expresso por autores como Estevão de Rezende Martins:

Estamos diante, por conseguinte, de um procedimento complexo dos
Poderes da União. Somente após a aprovação, pelo Congresso,
pois, o Governo pode, novamente em nome da República, ratificar o
ato anteriormente assinado. Dessa ratificação decorre, então, algum
tipo de obrigação para o País.435

Uma vez concluída a negociação entre os Estados acerca dos

pontos pertinentes ao teor de um determinado tratado, cabe ao Chefe do Poder

Executivo, ou a seu representante, assinar ou não o documento final do ato

internacional. Com a assinatura do tratado, encerram-se as negociações,

autentica-se o texto negociado, expressa-se a concordância dos negociadores

com o teor do texto e encaminha-se o instrumento para eventual ratificação.

Cabe destacar, entretanto, que, neste momento, o texto do ato internacional

ainda não está apto a produzir efeitos jurídicos.

Posteriormente, será ato discricionário do Chefe de Estado

encaminhar ou não o texto do tratado negociado para o referendo do

Congresso Nacional436, por meio de Mensagem do Presidente da República,

pela qual pede que o parlamento aprecie o texto do ato internacional para fins

de ratificação.

434 STF, ADI-MC 1480 / DF - DISTRITO FEDERAL, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/1997, DJ 18-05-2001, p. 429
435 MARTINS, Estevão de Rezende. Op. cit., p. 264.
436 Não se deve confundir discricionariedade com arbitrariedade, não podendo o administrador
valer-se da discricionariedade atribuída pela lei lato sensu para atingir finalidade diversa
daquela exigida para o ato em tela. Desta feita, o ato discricionário deve estar devidamente
calcado nos princípios constitucionais que impregnam a matéria, não se podendo conceber
qualquer ato dissonante com a base valorativa fornecida pelos referidos princípios, sob pena
de ser considerado arbitrário, indo de encontro, por conseguinte, ao ordenamento jurídico.
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Por determinação constitucional, a tramitação do ato no Congresso

Nacional terá início na Câmara dos Deputados437. No Congresso, deve o texto

tramitar pelas Comissões competentes e ser aprovado pela maioria simples

dos membros das duas Casas Legislativas, em turno único de votação, nos

termos do artigo 47 da Constituição, que determina que “Salvo disposição

constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas

Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta

de seus membros”. Após a Emenda Constitucional 45, existe também a

possibilidade, referente apenas aos tratados de direitos humanos, de que um

ato internacional seja submetido a dois turnos de votação em cada Casa do

Congresso Nacional, devendo o tratado receber o voto favorável de três

quintos dos membros de cada Casa, consagrada no § 3º do artigo 5º. Em todo

caso, deve-se conjugar a vontade das duas Casas Legislativas para ser o

tratado aprovado.

Aprovado o ato internacional, o Presidente do Congresso Nacional

emitirá um Decreto Legislativo, o qual não consiste, no entanto, em uma ordem

de execução do tratado no território nacional, mas sim em mero instrumento de

encaminhamento do ato internacional para o Presidente, a quem cabe decidir

sobre a ratificação.

Cabe-nos salientar que, no Decreto Legislativo, enquanto espécie

legislativa, não há a participação do Presidente da República, não cabendo, por

parte deste, veto ou sanção. Complementa Gilmar Ferreira Mendes, indicando

que “este ato não contém, todavia, uma ordem de execução do tratado no

Território Nacional, uma vez que somente ao Presidente da República cabe

decidir sobre sua ratificação”438. Conclui o eminente jurista no sentido de que o

tratado ganha executoriedade somente com a promulgação do decreto

presidencial.

437 Nesse sentido, Estevão de Rezende Martins refere-se ao artigo 64 da Constituição, que
determina que “A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da
República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara
dos Deputados”. MARTINS, Estevão de Rezende. A apreciação de tratados e acordos
internacionais pelo Congresso Nacional. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto (editor). A
incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p. 264.
438 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional, p.168.



199

Com isso, podemos definir a ratificação como um ato complexo,

que necessita da conjugação das vontades do Congresso Nacional e do

Presidente da República. Uma vez ratificado, este emitirá um Decreto

Presidencial, o qual será promulgado e publicado, sendo somente a partir da

publicação que se considera o tratado plenamente vigente no âmbito interno.

Por oportuno, destaque-se a afirmação do Ministro STF, Celso de Mello, acerca

dos efeitos do decreto em apreço sobre a incorporação do tratado no Brasil:

O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais -
superadas as fases prévias da celebração da convenção
internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo
Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da
República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos
que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b)
a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato
internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a
obrigar no plano do direito positivo interno.439

Ressalte-se que o Estado signatário de determinado tratado se

obriga no plano interno a partir da ratificação do Presidente, mas apenas desde

que o compromisso já esteja em vigor também no âmbito internacional,

podendo assim ser responsabilizado por atos que contrariem o seu teor. A

Convenção de Viena de 1969 veda, para tanto, a invocação de disposições de

direito interno para eximir determinado Estado do cumprimento de obrigações

assumidas internacionalmente, ressalvados os casos de grave e manifesta

violação do direito interno do país signatário440.

Cumprindo esses procedimentos, são os tratados incorporados

com o status de lei ordinária, com exceção dos tratados de direitos humanos

apreciados nos termos do § 3º do artigo 5º, que galgam o status de emenda

constitucional.

439 STF, ADI-MC 1480 / DF - DISTRITO FEDERAL, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/1997, DJ 18-05-2001, p. 429.
440 Neste sentido dispõe o art. 27 da Convenção de Viena de 1969, senão vejamos: “Uma parte
não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um
tratado”. Deve-se interpretar este dispositivo com o art. 46, in verbis: “Um Estado não pode
invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em
violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a
não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito
interno de importância fundamental. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente
para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa
fé”. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>.
Acesso em: 08/06/2007.



200

3.4.2 A hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico

brasileiro

Antes de 1977, entendia o Supremo Tribunal Federal (STF) que se

colocavam os tratados em patamar superior ao das normas do Direito Interno

brasileiro. Com efeito, em 1945, o então Ministro do Supremo Tribunal Federal

(STF), Philadelpho Azevedo, externou comentário de acordo com o qual o

entendimento unânime dos membros da corte suprema brasileira estava

voltado à prevalência dos tratados sobre as leis internas infraconstitucionais441.

Entretanto, já não havia normativa legal clara a respeito da situação

dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. A propósito, Francisco Rezek

afirma que “Nos trabalhos preparatórios da Constituição brasileira de 1934, foi

rejeitado o anteprojeto de norma (...) que garantisse entre nós o primado dos

compromissos externos sobre as leis federais ordinárias”442, cabendo ressaltar

que não encontramos registros de que dispositivos semelhantes tenham sido

submetidos à apreciação dos Poderes Constituintes posteriores, não havendo,

tampouco, garantia em outras Cartas Magnas brasileiras acerca da

superioridade hierárquica dos tratados frente ao ordenamento interno. Com

isso, a questão restava, quase que como na atualidade, a ser decidida apenas

nos campos doutrinário e jurisprudencial.

Entretanto, a partir do julgado do Recurso Extraordinário 80.004,

concluído em 1977, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar, em caráter

majoritário, o entendimento de que o Direito Internacional não se sobrepõe às

leis brasileiras que lhe sejam posteriores, firmando a tese de que, diante de

conflito entre tratado e lei posterior, esta deve prevalecer, por ser a mais

recente manifestação do legislador, dentro do critério definido por Bobbio como

cronológico (lex posterior derogat priori)443.

O caso em apreço referia-se a conflito entre a Lei Uniforme de

Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, tratado que entrou em

vigor no Brasil com o Decreto 57.663, de 1966, que não incluía a falta de

441 A respeito, ver: REZEK, Francisco. Curso de direito internacional público, p. 99.
442 REZEK, Francisco. Op. cit. p. 99.
443 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 92-93
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registro da nota promissória como causa da nulidade de título de crédito, e uma

lei posterior, o Decreto-Lei 427/69, que admitia a nulidade do título em apreço

com fundamento na falta do competente registro, havendo o Pretório Excelso

decidido pela prevalência do Decreto-Lei 427/69, norma mais recente. A

íntegra da ementa do RE 80.004 restou vazada nos seguintes termos:

CONVENÇÃO DE GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE
CAMBIO E NOTAS PROMISSORIAS, AVAL APOSTO A NOTA
PROMISSORIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL,
IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO
PELAS VIAS ORDINARIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI N. 427,
DE 22.01.1969. EMBORA A CONVENÇÃO DE GENEBRA QUE
PREVIU UMA LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO E
NOTAS PROMISSORIAS TENHA APLICABILIDADE NO DIREITO
INTERNO BRASILEIRO, NÃO SE SOBREPOE ELA AS LEIS DO
PAIS, DISSO DECORRENDO A CONSTITUCIONALIDADE E
CONSEQUENTE VALIDADE DO DEC. LEI Nº 427/69, QUE
INSTITUI O REGISTRO OBRIGATORIO DA NOTA PROMISSORIA
EM REPARTIÇÃO FAZENDARIA, SOB PENA DE NULIDADE DO
TÍTULO. SENDO O AVAL UM INSTITUTO DO DIREITO
CAMBIARIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE RECONHECIDA A
NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A QUE FOI APOSTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.444

O julgado em apreço apontava, portanto, para o entendimento de

que, não obstante a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre

letras de cambio e notas promissórias, tenha aplicabilidade no direito interno

brasileiro, não se encontra em patamar superior ao das leis brasileiras,

mormente a Constituição Federal. A partir de então, foi-se firmando o

entendimento de que todos os tratados assumem status infraconstitucional, se

equiparando à lei ordinária. Assim sendo, sedimentou a referida Corte a

equiparação dos tratados internacionais à legislação infraconstitucional,

resolvendo-se o eventual conflito entre um tratado e a Constituição Federal ou

lei complementar pelo critério hierárquico (lex superior derogat inferiori)445.

Caso ocorra conflito entre tratado e lei ordinária, emprega-se o critério

cronológico, ou seja, de que lei posterior derroga lei anterior (lex posterior

derogat priori), ou da especialidade, ou seja, de que a lei especial derroga lei

geral (lex specialis derogat generali)446, não se aplicando, portanto, nenhum

444 STF, RE 80.004-SE, Rel. Ministro Xavier de Albuquerque, Tribunal Pleno, julgado em
01/06/1977, DJ 29-12-1977, p. 9433.
445 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 92-94
446 Id. p. 92-97
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critério hierárquico entre as normas de origem internacional e as normas

internas que estejam no mesmo nível da pirâmide normativa.

Cabe ressaltar, nesse sentido, que não fazia o Pretório Excelso

qualquer distinção entre os tratados de direitos humanos e os demais, o que

também se pode explicar pela posição frágil que ocupavam os direitos

humanos no regime em vigor à época.

Na ordem estabelecida a partir da promulgação da Constituição de

1988, o entendimento em apreço veio a fundamentar-se, primeiramente, na

possibilidade do controle de constitucionalidade sobre os tratados, prevista pelo

artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, pelo que se poderia

inferir que, se um tratado pode ser declarado inconstitucional, é patente sua

infraconstitucionalidade. Além disso, a partir de uma interpretação gramatical, a

conjunção “ou” dá a idéia de serem o tratado e a lei federal (lei ordinária), de

igual hierarquia e equiparados entre si. Nesse sentido, veja-se o referido

preceito constitucional:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida:
(...)
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

Na ordem atual, cabe registrar ainda que parte da doutrina e da

jurisprudência argumenta que, por ter o tratado o quorum de votação, em

ambas as Casas Legislativas, igual ao de lei ordinária, aquele deveria ter a

força normativa desta. Aliás, a idéia de que as normas constitucionais se

caracterizam com tais também por conta de seu procedimento de criação é

compartilhada por juristas como Canotilho, que afirma:

A Constituição é uma lei dotada de características especiais. Tem
um brilho autônomo expresso através da forma, do procedimento
de criação e da posição hierárquica das suas normas. Estes
elementos permitem distingui-la de outros actos com valor legislativo
presentes na ordem jurídica.447 (grifo nosso)

447 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1112.
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O Supremo Tribunal Federal vem mantendo, após a Constituição

de 1988, a tese que vinha prevalecendo desde 1977. Traduzindo esse

entendimento, veja-se a ementa de julgado relatado pelo Ministro Celso de

Mello:

E M E N T A: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONVENÇÃO Nº 158/OIT - PROTEÇÃO DO TRABALHADOR
CONTRA A DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA -
ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DOS ATOS
QUE INCORPORARAM ESSA CONVENÇÃO INTERNACIONAL AO
DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL (DECRETO
LEGISLATIVO Nº 68/92 E DECRETO Nº 1.855/96) -
POSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS OU CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
- ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ART. 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA E AO ART. 10, I DO ADCT/88 -
REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA DA PROTEÇÃO CONTRA A
DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA, POSTA SOB
RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR -
CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE TRATADO OU
CONVENÇÃO INTERNACIONAL ATUAR COMO SUCEDÂNEO DA
LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELA CONSTITUIÇÃO (CF, ART.
7º, I) - CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE
INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA COMO EXPRESSÃO DA
REAÇÃO ESTATAL À DEMISSÃO ARBITRÁRIA DO
TRABALHADOR (CF, ART. 7º, I, C/C O ART. 10, I DO ADCT/88) -
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CONVENÇÃO Nº 158/OIT,
CUJA APLICABILIDADE DEPENDE DA AÇÃO NORMATIVA DO
LEGISLADOR INTERNO DE CADA PAÍS - POSSIBILIDADE DE
ADEQUAÇÃO DAS DIRETRIZES CONSTANTES DA CONVENÇÃO
Nº 158/OIT ÀS EXIGÊNCIAS FORMAIS E MATERIAIS DO
ESTATUTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDO, EM PARTE, MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS
TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - É na
Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que
antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução
normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao
sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente
Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados
internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna
decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente
complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas:
a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante
decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais
(CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder
celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII),
também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência
para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de
incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases
prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação
congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com
a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja
edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a
promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu
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texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então,
e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo
interno. Precedentes. SUBORDINAÇÃO NORMATIVA DOS
TRATADOS INTERNACIONAIS À CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou
convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à
autoridade normativa da Constituição da República. Em
conseqüência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais,
que, incorporados ao sistema de direito positivo interno,
transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política. O
exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro - não
obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados (ainda em curso de tramitação perante o Congresso
Nacional) -, está sujeito à necessária observância das limitações
jurídicas impostas pelo texto constitucional. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. - O Poder Judiciário - fundado
na supremacia da Constituição da República - dispõe de
competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no
âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade
dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ao
sistema de direito positivo interno. Doutrina e Jurisprudência.
PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO. - Os
tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente
incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico
brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de
autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em
conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público,
mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema
jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia
hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual
precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as
regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará
quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico
impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério
cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando cabível, do
critério da especialidade. Precedentes. TRATADO INTERNACIONAL
E RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR. - O
primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível ao
princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito
positivo nacional, o problema da concorrência entre tratados
internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja suprema
autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de
direito internacional público. Os tratados internacionais celebrados
pelo Brasil - ou aos quais o Brasil venha a aderir - não podem, em
conseqüência, versar matéria posta sob reserva constitucional de lei
complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política
subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo
domínio normativo da lei complementar, que não pode ser
substituída por qualquer outra espécie normativa infraconstitucional,
inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao direito positivo
interno. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA CONVENÇÃO Nº
158/OIT, DESDE QUE OBSERVADA A INTERPRETAÇÃO
CONFORME FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A
Convenção nº 158/OIT, além de depender de necessária e ulterior
intermediação legislativa para efeito de sua integral aplicabilidade no
plano doméstico, configurando, sob tal aspecto, mera proposta de
legislação dirigida ao legislador interno, não consagrou, como única
conseqüência derivada da ruptura abusiva ou arbitrária do contrato
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de trabalho, o dever de os Estados-Partes, como o Brasil, instituírem,
em sua legislação nacional, apenas a garantia da reintegração no
emprego. Pelo contrário, a Convenção nº 158/OIT expressamente
permite a cada Estado-Parte (Artigo 10), que, em função de seu
próprio ordenamento positivo interno, opte pela solução normativa
que se revelar mais consentânea e compatível com a legislação e a
prática nacionais, adotando, em conseqüência, sempre com estrita
observância do estatuto fundamental de cada País (a Constituição
brasileira, no caso), a fórmula da reintegração no emprego e/ou da
indenização compensatória. Análise de cada um dos Artigos
impugnados da Convenção nº 158/OIT (Artigos 4º a 10).448

Desse modo, a normativa brasileira referente à integração dos

tratados ao ordenamento interno, pelo menos em princípio, determina que o

tratado deve ser necessariamente aprovado pelo Congresso Nacional, por

meio de decreto legislativo. Em seguida, deve ser externamente ratificado pelo

Presidente da República e, internamente, deve ser objeto de decreto

presidencial, promulgando-o. publicando-o e assinalando sua data de entrada

em vigor, aperfeiçoando, portanto, sua incorporação à ordem jurídica pátria,

com a hierarquia de lei ordinária.

Com isso, vai Pedro Dallari afirmar que o Brasil adota o monismo,

visto que entende que o decreto legislativo e o decreto presidencial são apenas

“receptivos e não constitutivos do direito”449, sendo também evidente a primazia

do direito interno brasileiro.

O posicionamento adotado no Brasil quanto ao tema, entretanto,

abre a possibilidade de que o Brasil seja responsabilizado internacionalmente

pelo descumprimento de um tratado internacional. Com efeito, os tratados em

vigor no Brasil estão sujeitos a não serem cumpridos caso sejam

inconstitucionais ou caso sejam derrogados por normas mais novas ou mais

especiais. Com isso, fica evidente o risco de o Brasil violar disposições de

compromissos internacionais e vir a sofrer as sanções eventualmente

estabelecidas no bojo dos tratados. Cabe recordar que a Convenção de Viena

sobre o Direito dos Tratados, de 1969, estabelece que não pode o Estado

448 STF, ADI-MC 1480 / DF - DISTRITO FEDERAL, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/1997, DJ 18-05-2001, p. 429.
449 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 88. Na obra, o autor argumenta, em suma, que caso o decreto
legislativo e o decreto presidencial fossem constitutivos do direito, violar-se-ia o princípio da
reserva legal, já que se vislumbraria a possibilidade que um decreto, por exemplo, instituísse
normas penais, além do que os tratados teriam status apenas de decreto.
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invocar disposições de seu direito interno para se escusar do cumprimento das

normas estatuídas em um ato internacional450. Neste contexto, Mazzuoli critica

o entendimento majoritário referente à situação dos tratados no ordenamento

jurídico brasileiro, alegando que:

Admitir que um compromisso internacional perca vigência em virtude
da edição de lei posterior que com ele conflite é permitir que um
tratado possa, unilateralmente, ser revogado por um dos Estados-
partes, o que não é permitido e tampouco compreensível. Seria fácil
burlar todo o pactuado internacionalmente se por disposições
legislativas internas fosse possível modificar tais normas. Não raras
vezes, o objetivo de um tratado internacional é o de justamente
incidir sobre situações que deverão ser observadas no plano interno
dos Estados signatários.451

Em todo caso, a possibilidade de que seja o Brasil responsabilizado

internacionalmente pelo descumprimento de um tratado não afeta o

entendimento majoritário do STF, expresso pelo Ministro Celso de Mello no

supracitado julgado da ADIn 1.480, DF:

O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível
ao princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no
direito positivo nacional, o problema da concorrência entre tratados
internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja suprema
autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de
direito internacional público.

Entretanto, nenhuma análise a respeito do tema pode omitir a

existência de referências constitucionais acerca da situação dos tratados de

direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, a Constituição

Federal procura atribuir regime jurídico diferenciado a esses compromissos

internacionais, reconhecendo seu caráter especial452 e, em alguns aspectos,

450 Essa é a inteligência dos artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados, que estabelecem, in verbis: “Artigo 26. Pacta sunt servanda - Todo tratado em vigor
obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. “Artigo 27. Direito Interno e
Observância de Tratados - Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno
para justificar o inadimplemento de um tratado”. É certo que o tratado em apreço ainda não
está em vigor no Brasil, visto ainda não ter sido concluído seu processo de ratificação.
Entretanto, o texto da Convenção de Viena traduz o entendimento da doutrina de Direito
Internacional Público a respeito dos tratados, constando, inclusive, do sítio da Divisão de Atos
Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. A respeito, ver: BRASIL. Ministério das
Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. O que são atos internacionais? Disponível
em: < http://www2.mre.gov.br/dai/002.htm>. Acesso em: 09/07/2007.
451 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Supremo Tribunal Federal e os tratados internacionais.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2460>. Acesso em: 04 de abril de
2007.
452 O caráter especial dos tratados de direitos humanos é expresso por Edmundo Vargas
Carreño, que afirma que são considerados ”como uma categoria especial y, en algunos
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diferente dos tratados em geral453, por meio de pelo menos dois dispositivos,

constantes de seu artigo 5º, referente aos direitos fundamentais, in verbis:

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

§ 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.

Nos próximos pontos deste trabalho, examinaremos

especificamente o alcance desses dois dispositivos e as controvérsias que a

ambos se referem. Por enquanto, e à guisa de conclusão do presente ponto,

podemos afirmar que o Direito brasileiro optou por um sistema misto no tocante

à hierarquia dos tratados internacionais na ordem jurídica brasileira, havendo

adotado dois regimes legais para os atos internacionais. Os tratados em geral

terão status infraconstitucional; e os tratados de direitos humanos poderão

revestir-se de hierarquia constitucional, por força do § 3º do artigo 5º e, para

parte da doutrina, para a qual todos os tratados de direitos humanos têm status

constitucional, também com fundamento no § 2º do artigo 5º.

aspectos, diferente de los tratados ordinários”. VARGAS CARREÑO, Edmundo. Los tratados
de derechos humanos em el derecho internacional y constitucional contemporâneo, p. 11.
453 Também Cançado Trindade reconhece que a “especificidade e o caráter especial dos
tratados de proteção aos direitos humanos também encontram-se, com efeito, reconhecidos e
sancionados pela Constituição brasileira de 1988”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A
interação entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos. In:
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. (editor). A incorporação das normas internacionais
de direitos humanos no direito brasileiro, p. 210.
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4. OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO

BRASIL

4.1 Os tratados internacionais de direitos humanos e o Direito

Comparado

Dentro da história do constitucionalismo brasileiro, a Constituição

de 1988 inova ao estatuir os parágrafos 2º e 3º no artigo 5º.

Por um lado, os parágrafos em apreço apresentam-se em

consonância com a tradição nacional de abertura a direitos e garantias que não

constam explicitamente do texto constitucional, estabelecida a partir da

Constituição de 1891, como teremos oportunidade de examinar

posteriormente454. Por outro lado, pelo menos para parte da doutrina, e não

obstante a interpretação em contrário por parte do Supremo Tribunal Federal,

houve um avanço no sentido de abrir a ordem constitucional também para

direitos materialmente fundamentais previstos em tratados internacionais,

materializada pelo § 2º. Com a Emenda 45 e a inclusão do § 3 no artigo 5º da

Carta Magna, tal possibilidade amplia-se, consagrando-se a probabilidade de

que tais direitos sejam incluídos também no campo formal da Constituição.

No contexto internacional, entretanto, um breve exame de outros

ordenamentos constitucionais revela que muitas Constituições também

estabeleceram regras semelhantes a respeito da incorporação dos direitos

humanos internacionais, reconhecendo seu caráter especial, o que vai implicar,

nas palavras de Edmundo Vargas Carreño, no “reconocimiento y otorgamiento

de una jerarquía constitucional que le han otorgado a esos tratados varios

Estados, especialmente de Estados latinoamericanos”455, fato também

reconhecido por Cançado Trindade, para quem “nos últimos anos, o impacto de

454 Com efeito, desde a Constituição de 1891, com poucas variações redacionais, a regra de
abertura a outros direitos que não se encontram explicitamente no texto é consagrada nos
textos constitucionais. Naquela Constituição, por exemplo, encontra-se expressa no artigo 78,
que determina que “A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não
exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que
ela estabelece e dos princípios que consigna”.
455 VARGAS CARREÑO, Edmundo. Los tratados de derechos humanos em el derecho
internacional y constitucional contemporâneo. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os
rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio
Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 12.



209

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos tem-se feito

sentir em algumas Constituições”456.

De fato, também restou consagrado no sistema constitucional de

outros Estados um estatuto jurídico diferenciado para os tratados de direitos

humanos, fenômeno ocorrido, por exemplo, na América Latina, o que levou

Flávia Piovesan a caracterizar a iniciativa brasileira como inserida numa

“tendência das Constituições latino-americanas recentes de conceder um

tratamento especial ou diferenciado aos direitos e garantias internacionalmente

consagrados”457, a qual, no dizer de Cançado Trindade, configuraria “nova

postura ante a questão clássica da hierarquia normativa dos tratados

internacionais vigentes”458. A tendência não escapou tampouco à análise de

Pedro Dallari, que afirmou que:

Nas décadas de 80 e 90, por razões (sic) não necessariamente
coincidentes, diversos Estados europeus e latino-americanos
promoveram alterações relevantes nos respectivos textos
constitucionais ou mesmo adotaram novas Constituições, sendo nota
comum a praticamente todas as situações a ênfase dada à
abrdagem do tema da integração dos preceitos de Direito
Internacional Público ao direito interno.459

Carol Proner chega a afirmar que “O Brasil começa a se inserir no

processo de universalização dos direitos humanos mais tarde que a maioria

dos demais países latino-americanos”460. Entretanto, a partir das datas de

promulgação ou de reforma das Constituições aqui apontadas a título de

exemplo, e tendo em vista que a maior parte dos Estados da América Latina

456 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
207
457 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 419
458 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1., p. 405. Cabe destacar que o autor também entende que a iniciativa brasileira
se insere em “nova tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder
tratamento especial ou diferenciado também no plano interno aos direitos e garantias
individuais internacionalmente consagrados”. Ver: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A
interação entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos. In:
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. (editor). A incorporação das normas internacionais
de direitos humanos no direito brasileiro, p. 210.
459 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 84.
460 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção, p. 154.
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experimentou processos de redemocratização na mesma época461, não

podemos nos vincular a esse entendimento, pelo que consideramos que o

processo de inserção do Brasil nos mecanismos de proteção internacional dos

direitos humanos é contemporâneo de seus pares latino-americanos e, cabe

ressaltar também, ibéricos462.

A Constituição da Argentina, de 1953, reformada em 1994, ainda

que sem referência expressa aos direitos humanos, que aparecerão com

destaque em dispositivos posteriores, mantém cláusula de abertura da ordem

constitucional a outros direitos não constantes do texto sistematizado de sua

Carta Magna ao determinar, no artigo 33, que “Las declaraciones, derechos y

garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de

otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la

soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”463. Regramento

semelhante existe na Venezuela, cuja Constituição de 2000 dispõe, no artigo

22, que “La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta

Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo

inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella”464,

mantendo regra presente na ordem constitucional daquele país desde 1961.

O Direito Internacional dos Direitos Humanos é qualificado como

parâmetro interpretativo da ordem constitucional peruana465. Nesse sentido,

citamos o artigo 3º da Constituição Política do Peru, de 1993, que determina

que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución

461 A propósito, Flávia Piovesan cita Thomas Buergenthal, afirmando que “o fim do período
ditatorial no âmbito latino-americano implicou significativo impacto na atitude desses países em
face do sistema internacional de proteção dos direitos humanos”. Ver: PIOVESAN, Flávia.
Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 25.
462 A título de exemplo, a Argentina redemocratizou-se em 1983 e reformou a Constituição em
1994. O Chile retomou a institucionalidade democrática em 1989, e o Uruguai, também em
1983. Na Europa, Portugal retornou ao regime democrático em 1974, com a Revolução dos
Cravos, e a Espanha, em 1975, com a morte de Francisco Franco, datando as respectivas
Constituições de 1976 e 1978.
463 ARGENTINA. Honorable Senado de la Nación. Constitución de la República Argentina.
Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo1.php>. Acesso em:
10/06/2007.
464 VENEZUELA. Tribunal Supremo de Justicia. Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Disponível em: <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm>. Acesso
em: 10/06/2007.
465 PERU. Congreso de la República de Peru. Constitución Política de Peru. Disponível em:
<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>. Acesso em: 10/06/2007.
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reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las

mismas materias ratificados por el Peru”. Entretanto, Cançado Trindade

registra que a Constituição peruana de 1979 determinava, no artigo 105, que

os tratados de direitos humanos tinham hierarquia constitucional, só podendo

ser modificados por procedimento de reforma constitucional466, norma que não

consta do atual texto constitucional peruano.

Cabe mencionar, também, a Constituição da Guatemala, que se

apresenta como uma das mais compatíveis com a inteligência dos tratados

internacionais de direitos humanos, visto que faz referência expressa, em seu

artigo 44, ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como à primazia

da norma mais favorável, nos seguintes termos:

Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen
otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a
la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés
particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones
gubernativas o de cualquier outro orden que disminuyan, restrinjan o
tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. 467

Na Europa, a Constituição da República Portuguesa, de 1976, em

seu artigo 16/1, preceitua regramento semelhante ao estabelecido no artigo 5º,

§2º, da Constituição brasileira de 1988, ao estatuir que “os direitos

fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros

constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional”468.

466 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 405-406. Recordamos que a Constituição Política do Peru, de 1993, foi
elaborada no contexto das mudanças institucionais promovidas pelo então Presidente Alberto
Fujimori, qualificadas como um “retrocesso político” dentro do quadro de redemocratização
vivido na América Latina até o final dos anos 80. O artigo citado tinha o seguinte teor: “Los
preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía
constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma
de la Constitución”. GESTIÓN. Constitución Política del Perú. Disponível em:
<http://www.gestion.com.pe/avance/Constituci%F3n1979.pdf>. Acesso em: 06/07/2007.
467 Tradução livre: Os direitos e garantias que a Constituição outorga não excluem outros que,
mesmo que não figurem expressamente em seu texto, são inerentes à pessoa humana. O
interesse social prevalece sobre o interesse particular. GUATEMALA. Corte de
Constitucionalidad. Constitución Política de la República de Guatemala. Disponível em: <
http://www.guatemala.gob.gt/docs/constitucion-01.pdf >. Acesso em: 10/06/2007.
468 PORTUGAL. Assembléia da República. Constituição da República Portuguesa. Disponível
em: <http://www.parlamento.pt/const_leg/crp_port/>. Acesso em: 15/06/2007.
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Debruçando-se sobre o objeto do referido artigo, o jurista português

Jorge Miranda, denominando-o como “cláusula aberta” ou de “não tipicidade”

de direitos fundamentais, leciona que:

O art. 16. º, n.º1, da Constituição aponta para um sentido material de
direitos fundamentais: estes não são apenas os que as normas
formalmente constitucionais enunciem; são ou podem ser também
direitos provenientes de outras fontes, na perspectiva mais ampla da
Constituição material. Não se depara, pois, no texto constitucional
um elenco taxativo de direitos fundamentais. Pelo contrário, a
enumeração (embora sem ser, em rigor, exemplificativa) é uma
enumeração aberta, sempre pronta a ser preenchida ou completada
através de novas faculdades para lá daquelas que se encontrem
definidas ou especificadas em cada momento.469

No mesmo sentido caminha o constitucionalista lusitano Canotilho,

que destaca os sentidos formal e material de fundamentalidade, denominando

o referido artigo da Constituição de Portugal de “cláusula aberta” ou de

“princípio da não tipicidade (ou não identificação) dos direitos fundamentais”,

embora prefira o termo “norma com fattispecie aberta”470. Tal cláusula implica

em que os direitos assegurados pela Constituição portuguesa abrangem não

só aqueles expressamente consagrados no texto constitucional, mas também

“todas as possibilidades de direitos que se proponham no campo da ação

humana”471, o que possibilitará o melhor desenvolvimento do sistema

constitucional, fazendo com que este esteja mais bem preparado para regular

as questões consideradas essenciais para uma sociedade e um Estado de uma

maneira que atenda ao dinamismo do mundo atual. Ainda para Canotilho, a

“fundamentalização pode não estar associada à Constituição escrita e à idéia

de fundamentalidade formal”, arrematando que:

Só a idéia de fundamentalidade material pode fornecer suporte para:
(1) a abertura da Constituição a outros direitos, também
fundamentais, mas não constitucionalizados, isto é, direitos
materialmente mas não formalmente constitucionais; (2) a aplicação
a estes direitos só materialmente constitucionais de alguns dos
aspectos do regime jurídico inerente à fundamentalidade formal; (3)
a abertura a novos direitos fundamentais.472

469 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, Tomo IV. 3ª ed., p.162-163. Ressalte-se,
por oportuno, que o preclaro autor aponta a semelhança do dispositivo português com o
estabelecido no art. 5º, §2º, da Constituição brasileira.
470 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 373.
471 Ibid. p. 397.
472 Ibid. p. 373.
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Cabe ressaltar, por fim, que a Constituição de Portugal, a exemplo

da Carta Magna peruana, também confere papel de parâmetro interpretativo

aos tratados de direitos humanos, ao estabelecer, em seu artigo 16, 2, que “Os

preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser

interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos

Direitos do Homem”, vinculando claramente o Estado português com os

preceitos do Direito Internacional dos Direitos Humanos, já que este é

construído a partir da Declaração de 1948.

Adicionalmente, muitas Constituições latino-americanas e

européias também se preocuparam em prescrever, dentre suas disposições, a

hierarquia dos tratados que versem sobre direitos humanos.

A Constituição da República Argentina, por exemplo, atribui, em

seu art. 75/22, o caráter supralegal para os tratados em geral e, para as

convenções de direitos humanos elencadas naquele dispositivo, o caráter

constitucional. Aos demais instrumentos internacionais de direitos humanos

posteriormente ratificados por aquele Estado é aberta a possibilidade de

constitucionalização a partir do momento em que sejam submetidos a um

procedimento mais complexo de aprovação congressual, que é o mesmo

adotado pela Constituição argentina para aprovar uma alteração do texto

constitucional. Por fim, fica a denúncia dos tratados de direitos humanos

condicionada à autorização congressual pelo mesmo procedimento complexo

necessário para a aprovação dos tratados, tudo nos seguintes termos:

“Art. 75.- Corresponde al Congreso: 22. Aprobar o desechar tratados
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del
Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
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Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego
de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional”.473

Na Colômbia, consagrou-se, na Constituição de 1991, a

superioridade dos tratados de direitos humanos em relação ao direito interno,

bem como o caráter desses instrumentos como parâmetro de interpretação dos

direitos fundamentais garantidos naquele país, nos seguintes termos,

constantes de seu artigo 93: “Los tratados y convenios internacionales

ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que

prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden

interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán

de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos

ratificados por Colombia”474.

Já a Constituição da República Bolivariana da Venezuela também

consignou expressamente a hierarquia dos tratados internacionais de direitos

humanos por meio de seu artigo 23, conferindo-lhes status constitucional,

desde que contenham normas mais favoráveis do que as leis venezuelanas em

geral, consagrando assim o princípio da primazia da norma mais favorável ao

indivíduo, nos seguintes termos:

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional
y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas
por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de

473 ARGENTINA. Honorable Senado de la Nación. Constitución de la República Argentina.
Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php>. Acesso
em: 07/06/2007. Cabe ressaltar que o artigo 30 da Carta Magna argentina determina que o
texto constitucional daquele Estado só poderá ser reformado pelo voto de dois terços dos
membros do Congresso argentino, nos seguintes termos: “La Constitución puede reformarse
en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el
Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará
sino por una Convención convocada al efecto”.
474 COLÔMBIA. Presidencia de la Republica. Constitución Política de Colombia. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/constitucion/index.pdf>. Acesso em: 16/06/2007.
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aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Poder Público.475

A Constituição do Chile, em seu artigo 5º, define a

obrigatoriedade de que os tratados sejam respeitados pelos órgãos do Estado,

sem nenhuma exceção expressa, o que leva a autores como Cançado

Trindade a afirmar que “os direitos garantidos por aqueles tratados passaram a

equiparar-se hierarquicamente aos garantidos pela Constituição chilena”476. A

propósito, são os seguintes os termos do preceito em tela:

Artículo 5º . (...) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación
el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.477

A Constituição da República da Guatemala, no artigo 46, vai

determinar a supralegalidade do Direito Internacional, ao dispor que “Se

establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los

tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen

preeminencia sobre el derecho interno”478.

Na Europa, dispomos do exemplo da Constituição da República

Federal da Alemanha, que declara a supralegalidade de todos os tratados, nos

seguintes termos:

Artikel 25 [Völkerrecht und Bundesrecht] Artigo 25 [Direito
Internacional e Direito Federal]

(1) Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des
Bundesrechtes. (2) Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen
Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des
Bundesgebietes. 1. As regras gerais do Direito Internacional serão
parte integrante do Direito Federal. 2. Prevalecerão sobre as leis e

475 VENEZUELA. Tribunal Supremo de Justicia. Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Disponível em: <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm>. Acesso
em: 10/06/2007.
476 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito
interno na proteção dos direitos humanos. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.
(editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no direito brasileiro, p.
208.
477 CHILE. Gobierno de Chile. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
Disponível em: <http://www.gobiernodechile.cl/constitucion/constitucion_politica.pdf>. Acesso
em: 08/07/2007.
478 GUATEMALA. Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de
Guatemala. Disponível em: < http://www.guatemala.gob.gt/docs/constitucion-01.pdf >. Acesso
em: 10/06/2007
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produzirão diretamente direitos e obrigações para os habitantes do
território federal.

Os exemplos aqui apresentados, a título meramente ilustrativo, não

excluem outras experiências constitucionais voltadas a conferir prevalência aos

direitos humanos, que configuram uma verdadeira tendência constitucional

contemporânea, compatível com a importância primordial de que esses direitos

passaram a se revestir no cenário internacional. Nesse azo, afirma Edmundo

Vargas Carreño:

Existe en el derecho constitucional contemporáneo una tendencia
creciente para asignarle a las normas que se contienen en los
tratados sobre derechos humanos un valor igual al de la
Constitución, especialmente en cuanto equiparan a los derechos y
libertades establecidos en los tratados con las garantías personales
consagradas en la Constitución.479

Ainda nesse sentido, e a guisa de conclusão, Cançado Trindade

afirma que:

A tendência constitucional contemporânea de dispensar um
tratamento especial aos tratados de direitos humanos é, pois,
sintomática de uma escala de valores na qual o ser humano passa a
ocupar posição central”480.

4.2. Os tratados internacionais de direitos humanos no

Brasil: regra geral e o impacto do § 2º do artigo 5º

da Constituição Federal

4.2.1 Introdução

Como afirmamos anteriormente, entendemos ser corolário natural

do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais que

as normas internacionais de direitos humanos se revistam de uma hierarquia

diferenciada dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, voltada a

garantir sua prevalência. Entretanto, a hierarquia que os direitos humanos

479 VARGAS CARREÑO, Edmundo. Los tratados de derechos humanos en el derecho
internacional y constitucional contemporâneo, In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os
rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio
Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 22.
480 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, p. 409.
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provenientes dos tratados internacionais em vigor no Brasil irão ostentar no

ordenamento jurídico pátrio ainda é questão polêmica na doutrina e na

jurisprudência brasileira.

Um dos principais exemplos dessa polêmica refere-se à prisão do

depositário infiel, proibida por tratado válido no Brasil e permitida pela

Constituição Federal e pelo Código Civil. Com efeito, esta é proibida nos

termos do parágrafo 7º do artigo 7º da Convenção Americana de Direitos

Humanos, que determina que “Ninguém deve ser detido por dívidas. Este

princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente

expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”. Por outro

lado, o artigo 5º, LXVII, dispõe que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a

do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação

alimentícia e a do depositário infiel”, e o Código Civil, no artigo 652, determina

que “Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir

quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um

ano, e ressarcir os prejuízos”.

Outro exemplo, recorrente no STF, diz respeito à inexistência de

garantia constitucional de duplo grau de jurisdição, a qual, porém, é conferida

também pelo Pacto de São José, por seu artigo 8º, 2, h, que confere o direito

de todo indivíduo a “de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”481.

Por fim, existe a possibilidade teórica de conflito também na

questão da prisão do devedor de pensão alimentícia, já que a Constituição

Federal, conforme acima mencionamos, prevê a possibilidade da prisão

apenas do “devedor inescusável de pensão alimentícia”, enquanto o Pacto de

São José torna plausível a prisão de qualquer devedor de obrigação alimentar.

481 Nesse sentido, ver: STF, AI-AgR 513044 / SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2. T, julgado em
22/02/2005, DJ de 08/04/2005, p. 31. Na ementa, restaram vazados os seguintes termos: “IV. -
Não há, no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a garantia constitucional do duplo
grau de jurisdição. Prevalência da Constituição Federal em relação aos tratados e convenções
internacionais”. No mesmo sentido, o acórdão em tela aponta o HC-71124, o HC-71654, o
RHC-79785, o RHC-80919 e o AI-248761-AgR.
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Tais exemplos revestem-se de caráter meramente exemplificativo,

contribuindo para ilustrar a controvérsia, mas não excluem outros, que já

existam ou que possam surgir eventualmente.

Entendemos que uma das razões para a permanência de tal

polêmica reside, primeiramente, na omissão do constituinte em legislar

claramente a respeito, elaborando normas com textos precisos, que ao menos

restrinjam a possibilidade de existência de interpretações tão divergentes. De

fato, como examinamos no bojo da presente pesquisa, a situação dos tratados

em geral na ordem jurídica pátria pode inferir-se de dispositivo que não regula

explicitamente esse ponto, no caso o artigo 102 da Constituição Federal, que

se preocupa em estabelecer a competência do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, existem dispositivos constitucionais que regulam a situação dos

tratados internacionais de direitos humanos, mas cujas próprias redações

abrem margem a interpretações que chegam a vilipendiar as próprias

possibilidades de aplicação das normas oriundas desses tratados, como

veremos aqui.

Com efeito, e no tocante aos tratados em geral, autores

anteriormente mencionados, como Celso Ribeiro Bastos e Pedro Dallari

registram que o poder constituinte no Brasil ainda não estabeleceu uma

regulamentação clara e precisa acerca dos tratados internacionais. Na

atualidade, ainda que suas afirmações estejam parcialmente superadas por

conta da inclusão, na Constituição, do § 3º do artigo 5º, pode-se afirmar que

seu entendimento se mantém pertinente, à luz da constatação da efetiva

existência de conflitos quanto ao tema.

Finalmente, a polêmica assume caráter ainda mais relevante

porque, dependendo da hierarquia estabelecida para os tratados de direitos

humanos no ordenamento jurídico brasileiro, estes podem não ser cumpridos,

caracterizando o descumprimento desses compromissos internacionais e

descumprindo, destarte, o princípio da prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil, abrindo espaço à responsabilização

internacional do Estado brasileiro. Tal fato é ainda mais grave no tocante aos

direitos humanos, tanto pelo valor destes enquanto paradigmas inafastáveis da
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dignidade humana como pela própria preocupação internacional quanto ao

tema, destacada pelo incremento dos mecanismos internacionais de proteção a

esses direitos.

Flávia Piovesan destaca quatro correntes de entendimento acerca

da hierarquia dos tratados de proteção aos direitos humanos na ordem jurídica

pátria, que defendem: a) a hierarquia supraconstitucional desses tratados; b) a

hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos; c) a hierarquia

supralegal, mas infraconstitucional, das normas desses tratados e; d) a

atribuição do status de lei ordinária aos tratados de direitos humanos,

estabelecendo a paridade hierárquica entre tratado e lei federal482.

Valério Mazzuoli também aponta a existência de quatro correntes

doutrinárias afetas à matéria no Brasil483. A primeira, ainda dominante na

prática jurídica, parte do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal

(STF), que não diferencia os tratados de direitos humanos dos demais,

posicionando todos no plano infraconstitucional. Outra posição, minoritária no

STF, defendida pelo Ministro Sepúlveda Pertence, atribui aos pactos

internacionais status supralegal484. Já o ensinamento de grande parte dos

autores internacionalistas brasileiros é diverso, defendendo a tese de que,

quando versem sobre direitos humanos, serão as convenções recebidas no

ordenamento jurídico pátrio com status constitucional.

Por fim, temos a posição de Celso de Albuquerque Mello, que

acredita extrapolarem os tratados da natureza constitucional, apontando para

uma natureza supraconstitucional, que terá relação com o princípio da primazia

da norma mais favorável. Com efeito, afirma o autor que “a norma internacional

prevalece sobre a norma constitucional, mesmo que naquele caso em que uma

482 Cf. PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do
Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo
Torres, p. 417.
483 Cf, MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral, p. 112-114.
484 Outra conclusão não se pode extrair do acórdão proferido no RHC 79.785, in verbis: “Em
relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, para dar a eficácia pretendida à cláusula do
Pacto de São José, de garantia do duplo grau de jurisdição, não bastaria sequer lhe conceder o
poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível à lei como é a tendência
do relator: mais que isso, seria necessário emprestar à norma convencional força abrogante da
Constituição mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de admitir”. (Grifo
nosso). STF, RHC 79785 / RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em
29/03/2000, DJ de 22/11/2002, p. 57.
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norma constitucional posterior tente revogar uma norma internacional

constitucionalizada”, posição que “está consagrada na jurisprudência e tratado

internacional europeu de que se deve aplicar a norma mais benéfica ao ser

humano, seja ela interna ou internacional”485.

Cabe destacar que as classificações dos autores supracitados

encontram ambas guarida na doutrina estrangeira, como prova a classificação

de Carlos Ayala Corrao, ex-Presidente da Comissão Interamericana de Direitos

Humanos, que também sustenta que as Constituições estabelecem quatro

níveis diferentes de hierarquia dos tratados de direitos humanos:

supraconstitucional, constitucional, supralegal e legal486.

Em suma, é evidência da polêmica quanto ao tema o fato de que

nem mesmo no âmbito do Pretório Excelso se encontra pacificada a matéria e,

ainda que o entendimento majoritário nessa Corte defenda a paridade

hierárquica entre o tratado e a lei ordinária, ressalte-se que há entendimentos

favoráveis, respectivamente, à hierarquia constitucional e infraconstitucional,

mas supralegal, dos tratados de direitos humanos487.

Flávia Piovesan emprega, como referência relativa à paridade entre

o tratado e a lei federal, o julgamento do HC 72.131-RJ, que teve como relator

o Ministro Marco Aurélio de Mello e que, em caso relativo à prisão de

depositário infiel, excluiu a interferência do § 7º do artigo 7º da Convenção

Americana de Direitos Humanos em face da Constituição Federal488. Quanto ao

485 MELLO, Celso D. de Albuquerque. O § 2º do art. 5º da Constituição Federal”. In: TORRES,
Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais, p. 25.
486 AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados
de derechos humanos In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 90.
487 Nesse sentido: PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma
do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo
Torres, p. 417.
488 STF, RHC 72131 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Tribunal Pleno, julgado em
23/11/1995, DJ de 01/08/2003, p. 103. Eis o teor da ementa: EMENTA: "Habeas corpus".
Alienação fiduciária em garantia. Prisão civil do devedor como depositário infiel. - Sendo o
devedor, na alienação fiduciária em garantia, depositário necessário por força de disposição
legal que não desfigura essa caracterização, sua prisão civil, em caso de infidelidade, se
enquadra na ressalva contida na parte final do artigo 5º, LXVII, da Constituição de 1988. - Nada
interfere na questão do depositário infiel em matéria de alienação fiduciária o disposto no § 7º
do artigo 7º da Convenção de San José da Costa Rica. "Habeas corpus" indeferido, cassada a
liminar concedida.”
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entendimento acerca da constitucionalidade dos tratados de direitos humanos,

destaque-se a posição do Ministro Carlos Velloso no julgamento do HC 82.424-

RS. Já a supralegalidade das normas internacionais de direitos humanos é

defendida pelo Ministro Sepúlveda Pertence no RHC 79.785-RJ, já citado.

Como demonstraremos a seguir, a maior parte da doutrina de

direitos humanos, bem como parte importante da doutrina nacional e

estrangeira de Direito Constitucional, acredita que os direitos humanos

fundamentais provenientes de tratados internacionais têm status constitucional.

Em todo caso, com vistas a proceder ao correto exame da matéria,

analisaremos todos os argumentos referentes às outras teses que se debruçam

sobre a problemática dos tratados internacionais no ordenamento jurídico

brasileiro, salientando que a apreciação do embate legal, jurisprudencial e

doutrinário em torno da incorporação e da hierarquia dos direitos humanos

oriundos de tratados internacionais ratificados pelo Brasil deve passar por dois

estágios necessários: primeiramente, o exame do § 2º do artigo 5º da

Constituição Federal e, em seguida, a análise do § 3º do mesmo artigo 5º,

incluído no texto da Carta Magna pela Emenda Constitucional 45.

4.2.2 Exame do § 2º do artigo 5º da Constituição Federal: a

abertura da Constituição ao Direito Internacional

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 conferiu papel de

destaque aos direitos fundamentais, condizente com a importância de que

estes se revestem no contexto de um Estado Social Democrático de Direito,

regime adotado pelo Brasil por meio da própria Carta Magna, em seu artigo 1º,

em vista da promoção e proteção da dignidade humana, alçada a princípio

fundamental da República brasileira e, dentro do foco desta pesquisa, como

conseqüência natural da consagração do princípio da primazia dos direitos

humanos nas relações internacionais do Brasil.

Ao estabelecer o rol de direitos fundamentais, consagrou o

constituinte um amplo cabedal de direitos e garantias. Entretanto, até mesmo

em vista da evolução histórica, que pode propiciar a definição de novos valores
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como importantes para o indivíduo e para a sociedade, estabeleceu o Poder

Constituinte Originário de 1988 um rol não exaustivo desses direitos.

Para Ingo Sarlet, a amplitude do catálogo de direitos fundamentais

é uma resposta ao longo período de autoritarismo vivido no Brasil entre 1964 e

1985 e, vale afirmar, também em parcela significativa da história brasileira,

dentro da qual definitivamente não se vislumbra uma longa tradição

democrática e de respeito aos direitos fundamentais do homem. Ilustrativo,

neste sentido, é a afirmativa desse autor, que assevera que:

A relevância atribuída aos direitos fundamentais, o reforço de seu
regime jurídico e até mesmo a configuração do seu conteúdo são
frutos da reação do Constituinte, e das forças sociais e políticas nele
representadas, ao regime de restrição e até mesmo de aniquilação
das liberdades fundamentais.489

Com vistas a proteger tais direitos e assegurar-lhes a devida

efetividade, atendendo portanto aos anseios sociais, consagrou a Carta Magna

o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais,

constante do artigo 5º, §1º. Ainda nesse mesmo sentido, ficou estabelecida a

limitação material ao poder de reforma da Constituição, consignada no inciso IV

do parágrafo 4º do art. 60, que preceitua que: “Não será objeto de deliberação

proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV – os direitos e garantias

fundamentais”, fazendo de tais direitos, portanto, cláusula pétrea.

Ademais, ao final da declaração de direitos e garantias do artigo 5º,

a Carta Magna consagrou uma cláusula de abertura dos direitos fundamentais,

constante do §2º do art. 5º, ao dispor que “Os direitos e garantias expressos

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República

Federativa do Brasil seja parte”.

A história constitucional brasileira revela que dispositivos

semelhantes foram adotados nas Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946 e

1967 voltados a assegurar que a especificação de direitos e garantias que

fossem expressos no bojo dos textos constitucionais não excluía outros direitos

e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pelas respectivas

489 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 76.
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Cartas Magnas490. Entretanto, foi a Constituição de 1988 que inovou, incluindo,

dentro dessa cláusula de abertura, os direitos e garantias decorrentes de

tratados em vigor e que também hajam sido celebrados pelo Brasil.

O § 2º do artigo 5º da Constituição consagra a abertura material do

catálogo de direitos fundamentais, decorrência da não exaustividade dos

direitos e garantias expostos na Carta Magna, bem como da constante

necessidade de adaptação à realidade dos direitos já existentes, além da

exigüidade que representam tais direitos e garantias diante da gama de

prerrogativas igualmente fundamentais que ali não restaram expostas, seja

porque não foram consignados ou mesmo porque sequer existiam à época.

Para vislumbrar com maior precisão o alcance do citado dispositivo,

é válido, inicialmente, recordar a distinção existente entre o conceito material e

o conceito formal de Constituição.

Nesse sentido, tem-se que serão materialmente constitucionais

aqueles temas essenciais à organização estatal, inerentes a este por sua

importância, a exemplo da forma de Estado e de governo, da distribuição de

competências entre os entes federados, da organização dos Poderes e dos

direitos fundamentais, dentre outros. Por outro lado, são formalmente

constitucionais todas as matérias que se encontram dispostas no texto da

Carta Magna, sejam ou não materialmente constitucionais.

490 A tradição constitucional brasileira revela que, desde a Constituição de 1891, com poucas
variações redacionais, a referida regra encontra guarida nos textos constitucionais, ainda que
sem menção aos tratados internacionais. Naquela Constituição, encontra-se expressa no artigo
78: “A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras
garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece
e dos princípios que consigna”. Na Carta de 1934, no artigo 114: “A especificação dos direitos
e garantias expressos nesta Constituição não exclui outros, resultantes do regime e dos
princípios que ela adota”. Na Constituição de 1946, no artigo 144: “A especificação, dos direitos
e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do
regime e dos princípios que ela adota”, Na Carta de 1967, no artigo 150, §35: “A especificação
dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias
decorrentes do regime e dos princípios que ela adota”. Até mesmo a Constituição do Estado
Novo, de 1937, estabeleceu regra do tipo no artigo 123, que dispunha, ainda que com algumas
restrições, que “A especificação das garantias e direitos acima enumerados não exclui outras
garantias e direitos, resultantes da forma de governo e dos princípios consignados na
Constituição. O uso desses direitos e garantias terá por limite o bem público, as necessidades
da defesa, do bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da segurança
da Nação e do Estado em nome dela constituído e organizado nesta Constituição”. Entretanto,
como pontifica Ingo Sarlet, a tradição se dá mais no que diz com a expressão literal do texto do
que com a sua efetiva ‘ratio’ e seu ‘telos’. Ver: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos
fundamentais, p. 90.
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Paulo Bonavides afirma que, às vezes, há matérias que não

constam do texto da Constituição, mas que, por sua natureza e importância

para a estrutura do Estado, deveriam restar consagradas no texto

constitucional. Por outro lado, por vezes o constituinte insere naquele texto

matérias alheias ao seu núcleo essencial, com o mero intuito de assegurar-lhes

a proteção inerente às normas de Constituições rígidas.491

Com a previsão expressa do §2º do art. 5º, estabelece o

constituinte a possibilidade de existirem direitos fundamentais que, por serem

materialmente fundamentais, incorporam-se à Constituição em seu conceito

material, caracterizando assim um processo permanente de incorporação de

novos direitos, que alcança igualmente direitos previstos em outras partes da

Carta Magna que não o artigo 5º. Neste sentido é o magistério de Ingo Sarlet,

senão vejamos:

A citada norma traduz o entendimento de que, para além do conceito
formal de Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito
material, no sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por
sua substância, pertencem ao corpo fundamental da Constituição de
um Estado, mesmo não constando no catálogo.492

Valério Mazzuoli confirma esse entendimento da seguinte maneira:

Se os direitos e garantias expressos no texto constitucional “não
excluem” outros provenientes dos tratados internacionais em que o
Brasil seja parte, é porque, pela lógica, na medida em que tais
instrumentos passam a assegurar certos direitos e garantias, a
Constituição “os inclui” no seu catálogo de direitos protegidos,
ampliando, assim, o seu bloco de constitucionalidade.493

Acerca do tema, Canotilho reconhece que a definição dos temas

essencialmente constitucionais se trata de uma das questões mais polêmicas

do Direito Constitucional. Entretanto, trata de delimitar a matéria estritamente

constitucional, nos seguintes termos:

Registre-se, porém, que, historicamente (na experiência
constitucional), foram consideradas matérias constitucionais, par
excellence, a organização do poder político (informada pelo princípio
da divisão de poderes) e o catálogo de direitos, liberdades e

491 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p.64-65. A título de exemplo
clássico de disposição alheia ao núcleo essencial da Constituição, indicamos o art. 242, §2º,
que estatui que “O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na
órbita federal”.
492 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 91.
493 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral, p. 104.
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garantias. Posteriormente, verificou-se o “enriquecimento” da matéria
constitucional através da inserção de novos conteúdos, até então
considerados de valor jurídico-constitucional irrelevante, de valor
administrativo ou de natureza sub-constitucional (direitos
econômicos, sociais e culturais, direitos de participação e dos
trabalhadores e Constituição econômica).494

Com isso, podemos concluir que o Constituinte consagrou a

possibilidade de identificar direitos materialmente fundamentais deduzidos do

regime e dos princípios adotados pela Constituição, bem como aqueles

constantes de outras partes da Carta Magna495, além de denotar como fonte de

tais direitos os tratados internacionais, sendo estas fontes, no dizer de Ingo

Sarlet, de “amplitude ímpar”496, que não encontra guarida em diversas

Constituições modernas. Em síntese, abre-se a possibilidade de que direitos

que não constem expressamente do texto da Constituição Federal de 1988,

mas que estejam consagrados em tratados internacionais que foram adotados

pelo Brasil, adquiram hierarquia constitucional.

Com a abertura da Constituição brasileira a direitos que não

constam de seu texto, é possível vislumbrar o fortalecimento do entendimento

acerca da existência de um bloco de constitucionalidade na ordem jurídica

brasileira. Refere-se a idéia do bloco de constitucionalidade à circunstância de

que as normas constitucionais abrangem não só aquelas que constam, de

forma sistematizada, de um único diploma legal, no caso o texto da

Constituição Federal, conforme entendimento predominante no pensamento

jurídico brasileiro até 1988. Nesse sentido, o sistema constitucional compor-se-

ia de normas que seriam parte do documento codificado da Constituição

Federal e de outros textos normativos.

A respeito do entendimento de que a idéia de bloco de

constitucionalidade vem emergindo no pensamento jurídico brasileiro, ainda

que objeto de controvérsia, cabe destacar as palavras de José Carlos

494 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p.68.
495 Assevere-se, por oportuno, que os direitos fundamentais dispersos na Carta Magna gozam
de fundamentalidade formal e material, a despeito de não restarem no catálogo disposto no
Título II daquela. À guisa de exemplo Ingo Sarlet cita o direito de igual acesso aos cargos
públicos, direitos de associação sindical e de greve dos servidores públicos, direito dos
servidores públicos à estabilidade no cargo, legitimação ativa para a iniciativa popular
legislativa, dentre outros. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p.
134-135.
496 Id. p. 99.
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Francisco, ao examinar os efeitos da inserção do § 3º do artigo 5º da

Constituição Federal, que discutiremos oportunamente:

É verdade que a existência do bloco de constitucionalidade vinha
sendo discutida a propósito da força normativa constitucional do
preâmbulo do ordenamento de 1988, bem como dos tratados
internacionais sobre direitos humanos, sendo rejeitada a hierarquia
constitucional em ambos os casos.497

4.2.3 O caráter constitucional dos tratados de direitos

humanos abrangidos pelo artigo 5º, § 2º da

Constituição Federal

Passamos ao entendimento de que o parágrafo 2º do art. 5º implica

em que os direitos humanos consagrados em tratados internacionais dos quais

o Brasil faz parte se revestem de hierarquia constitucional, que prevalece em

boa parte da doutrina nacional de direitos humanos.

Pedro Dallari registra exatamente esse fato ao analisar o dispositivo

constitucional em apreço:

Tal preceito gerou em parte da doutrina a convicção de que os
direitos e garantias previstas em tratados sobre direitos humanos
teriam equivalência àqueles constitucionalmente assegurados, em
contraposição ao entendimento consagrado até então no direito
brasileiro de que as normas oriundas de tratados equiparar-se-iam
às das leis internas.498

Flávia Piovesan é um dos autores que defende o caráter

constitucional dos tratados de direitos humanos a partir da norma do parágrafo

2º do artigo 5º:

A teoria da paridade entre o tratado internacional e a legislação
federal não se aplica aos tratados internacionais de direitos
humanos, tendo em vista que a Constituição de 1988 assegura a
estes garantia de privilégio hierárquico, atribuindo-lhes a natureza de
norma constitucional.499

497 FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados
internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos.
Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 100.
498 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 87.
499 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 94.
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Carol Proner também entende que o preceito constitucional em

epígrafe confere caráter constitucional aos tratados de direitos humanos:

Pela interpretação do referido tratado, é possível afirmar que a
Constituição Federal de 1988 inclui, no rol de direitos
constitucionalmente protegidos, os direitos previstos nos tratados
internacionais em que o Brasil seja parte. Dessa forma, a natureza
jurídica dos tratados internacionais recebe o status de norma
constitucional.500

Valério Mazzuoli também pugna pelo caráter constitucional dos

direitos humanos abrangidos pelo parágrafo 2º do artigo 5º:

Se os direitos e garantias expressos no texto constitucional “não
excluem” outros provenientes dos tratados internacionais em que o
Brasil seja parte, é porque, pela lógica, na medida em que tais
instrumentos passam a assegurar certos direitos e garantias, a
Constituição “os inclui” no seu catálogo de direitos protegidos,
ampliando, assim, o seu bloco de constitucionalidade.501

Mazzuoli registra que a tese em apreço chegou a ser adotada por

tribunais brasileiros:

Em sede jurisprudencial, vale destacar um dos votos precursores em
relação ao tema no país, do então Juiz Antônio Carlos Malheiros,
proferido no julgamento do Habeas Corpus nº 637.569-3.da 8ª
Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, onde
ficou bem colocado que “os princípios emanados dos tratados
internacionais a que o Brasil tenha ratificado equivalem-se às
próprias normas constitucionais”. No mesmo sentido, vide o voto
proferido na Apelação nº 483.605-0/1 do 2º Tribunal de Alçada Civil
do Estado de São Paulo, 5ª Câm., rel. Juiz Dyrceu Cintra, julg. Em
23.04.97 (voto nº 781)502.

Do ponto de vista internacional, cabe recordar que os tratados de

direitos humanos, como parte do Direito Internacional dos Direitos Humanos,

contemplam aquilo que Flávia Piovesan chama de “mínimo ético irredutível

concernente à defesa da dignidade humana”503. Com efeito, os tratados de

direitos humanos são fruto da obra da comunidade internacional, voltada a

promover, em caráter universal, padrões mínimos de salvaguarda da dignidade

humana, e gozam não só da legitimidade inerente a terem nascido de um

500 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção, p. 157
501 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia.
Revista Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 90.
502 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p.95.
503 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 419-
420.
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processo de superação de grandes tragédias, voltado ao resgate do elemento

axiológico do Direito, que contou e que vem contando com ampla participação

mundial. É nesse sentido que Piovesan atribui um caráter especial a esses

tratados, nos seguintes termos:

Esse tratamento diferenciado aos tratados de direitos humanos se
justifica, na medida em que apresentam um caráter especial,
distinguindo-se dos tratados internacionais comuns. Enquanto estes
buscam o equilíbrio e a reciprocidade de relações entre Estados-
partes, aqueles transcendem os meros compromissos recíprocos
entre os Estados pactuantes, tendo em vista que objetivam a
salvaguarda dos direitos do ser humano, e não das prerrogativas dos
Estados.504

O caráter especial dos tratados de direitos humanos é defendido

por Cançado Trindade, com base no papel de suas normas na proteção da

dignidade humana:

O Direito Internacional dos Direitos Humanos afirma-se em nossos
dias, com inegável vigor, como um ramo autônomo da ciência
jurídica contemporânea, dotado de especificidade própria. Trata-se
essencialmente de um direito de proteção, marcado por uma lógica
própria, e voltado à salvaguarda dos direitos dos seres humanos, e
não dos Estados.505

A importância dos tratados de direitos humanos para a vida

humana remete ao alto valor da dignidade humana dentro da ordem

constitucional, salientado pelo princípio da primazia dos direitos humanos nas

relações internacionais. Cabe ressaltar que é nesse azo que as regras que

protegem e promovem essa dignidade, insculpidas nos chamados direitos

fundamentais, se revestem de caráter materialmente constitucional, ou seja,

não necessariamente integram formalmente o texto da Carta Magna, o que só

poderia ocorrer a partir da aprovação de uma emenda constitucional, mas

fazem parte do conjunto de normas que gozam de superioridade hierárquica no

ordenamento jurídico brasileiro.

A natureza material dos direitos fundamentais é reiterada por

Canotilho, que enfatiza que “Um topos caracterizador da modernidade e do

constitucionalismo foi sempre o da consideração dos “direitos do homem” como

504 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 419
505 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 20.
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ratio essendi do Estado Constitucional”506. Assim sendo, caso o § 2º do art. 5º

significasse meramente a harmonização dos direitos fundamentais

originariamente previstos na Constituição com outros direitos, a serem

instituídos futuramente pelo poder constituinte derivado, restaria carente de

sentido o parágrafo em tela. De fato, seria lógico que não se poderia estar sob

a égide de um Estado Democrático de Direito, o qual, mesmo tendo por

fundamento precípuo a dignidade da pessoa humana, manter-se-ia alheio às

novas realidades e exigências do mundo fático, dentro do qual já seria possível

identificar direitos fundamentais que desde logo poderiam constar do catálogo

inserido na Carta Magna. Ademais, seria prejudicial ao espírito de promover a

prevalência da proteção da pessoa sujeitar a inserção de novos direitos no

sistema constitucional a sua inclusão formal, a cargo do constituinte derivado,

muitas vezes sujeito a pressões dos mais variados tipos.

Com o objetivo de definir quais direitos teriam a devida

materialidade constitucional, Ingo Sarlet aponta dois critérios precípuos para a

determinação de um conceito materialmente aberto de direitos fundamentais:

relevância e conteúdo.507 Nesse sentido, os direitos que se pretendem

fundamentais deverão ser avaliados em consonância com a sua importância

para determinada sociedade em um dado momento histórico, extraindo-se daí

o critério da relevância. Já no tocante ao conteúdo de tais direitos, estas devem

apresentar certa afinidade com os direitos fundamentais não tidos

singularmente, mas sim em conjunto, incluindo traços comuns àqueles direitos,

aos bens juridicamente protegidos pela Constituição508, não numa visão

restritiva, mas no sentido de se adaptar às novas relações sociais ou mesmo

colmatar eventual lacuna deixada pelo constituinte ao não prevê-los

expressamente.

506 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 418.
507 Não é outro o ensinamento de Ingo Sarlet, que desenvolve as idéias pertinentes à questão,
muitas vezes esquecidas pela doutrina pátria. Valer-nos-emos, portanto, de tais lições, que, a
nosso ver, não encontram melhor paralelo na doutrina pátria. SARLET, Ingo Wolfgang. A
eficácia dos direitos fundamentais, p. 104-132.
508 Diverso é o magistério do constitucionalista lusitano Canotilho, senão vejamos: A tarefa de
densificação metódica deve procurar, em cada caso concreto, a analogia relativamente: (1) a
cada uma das categorias (direitos, liberdades e garantias) e não em relação ao conjunto dos
direitos, liberdades e garantias; (2) a cada uma das espécies sistematizadas na Constituição
(direitos, liberdades e garantias de natureza pessoal; direitos, liberdades ou garantia de
participação política; direitos, liberdades ou garantias dos trabalhadores). CANOTILHO, J. J.
Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 406.
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Entendemos que a definição daqueles direitos materialmente

constitucionais passa também pela verificação de seu fundamento de validade

nos princípios fundamentais da Constituição, dentre os quais se inclui o da

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. É um princípio

que, conjuntamente com o da dignidade da pessoa humana, se reveste daquilo

que Ingo Sarlet denominou “função legitimatória do reconhecimento de direitos

fundamentais implícitos, decorrentes ou previstos em tratados

internacionais”509. Em suma, seu conteúdo deverá estar em consonância tanto

com os direitos fundamentais e com os bens e princípios juridicamente

protegidos pela Constituição Federal como, em última instância, com os

princípios fundamentais estatuídos na Carta Magna, notadamente, para o

nosso caso, o da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.

Uma interpretação contrária à tese da inclusão automática no

catálogo de direitos fundamentais de direitos não explicitados no bojo do texto

constitucional iria de encontro ao princípio da máxima efetividade das normas

constitucionais510, de invocação freqüente no âmbito dos direitos fundamentais,

pelo qual estas devem ser interpretadas de modo a alcançar a maior eficácia

possível nas relações sociais, o que, caso não fosse aplicado, esvaziaria por

completo o dispositivo em apreço.511

Cabe asseverar que, ainda de acordo com o espírito de brindar a

máxima efetividade ao preceito constitucional e, nesse sentido, de promover a

máxima proteção possível da pessoa, não se restringe o § 2º do artigo 5º a

meramente prever a inclusão de novos direitos, mas também se refere ao

redimensionamento dos direitos já existentes, sempre com vistas a estender o

seu âmbito de atuação, nunca para restringi-los, até mesmo porque é

expressamente vedada a abolição dos direitos fundamentais, nos termos do

artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal.

509 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 109.
510 Canotilho define o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais nos
seguintes termos: “a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que melhor eficácia
lhe dê”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1187.
511 Corroborando com este entendimento, Piovesan pontifica que “se não se tratasse de
matéria constitucional, ficaria sem sentido tal previsão”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e
o direito constitucional internacional, p. 54.
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Interpretar diferentemente o preceito constante do parágrafo 2º do

artigo 5º feriria também o princípio da unidade da Constituição, definido por

Canotilho como a idéia de “a Constituição deve ser interpretada de forma a

evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas”512. Com

efeito, atribuir status infraconstitucional aos tratados de direitos humanos

configuraria violação direta do princípio da prevalência dos direitos humanos

nas relações internacionais que, como abordamos anteriormente, implica em

atribuir primazia a esses direitos também no âmbito interno, criando assim uma

antinomia dentro do próprio sistema constitucional.

A partir da possibilidade de que efetivamente existam normas

constitucionais que não constem efetivamente do texto constitucional, ocupa-se

a doutrina em estabelecer a classificação das fontes dos direitos fundamentais.

Flávia Piovesan513 distingue três categorias de direitos

fundamentais: a) a dos direitos expressos no texto da Constituição; b) a dos

direitos implícitos, decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Carta

Magna, denominados genericamente de “direitos decorrentes”, que podem

advir do regime e dos princípios por ela adotados e; c) os direitos expressos

nos tratados internacionais de que faça parte o Brasil. Entendemos que os

primeiros incluem aqueles consagrados no artigo 5º da Constituição, bem como

os dispersos no texto constitucional, que se revestem, aliás, de

fundamentalidade formal e material, Os segundos incluem os direitos implícitos,

que, a despeito de não restarem consignados formalmente, devem ser

considerados materialmente fundamentais , vinculados, por exemplo, aos

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, encontram-se os

direitos decorrentes dos tratados internacionais em vigor no âmbito

internacional e ratificados pelo Brasil.

Ingo Sarlet divide os direitos fundamentais em duas categorias

distintas, a saber: os “direitos expressamente positivados”, que albergam

aqueles direitos constantes no texto constitucional, dentro ou fora do Título II e

os direitos consagrados em tratados internacionais, por um lado, e os “direitos

512 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 1187
513 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 417.
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não positivados”, por outro, isto é, aqueles não escritos, que abrangeriam os

direitos implícitos e os decorrentes do regime e dos princípios adotados pela

Constituição.514

A referida classificação tem o benefício de distinguir expressamente

os direitos positivados dos não positivados. Entretanto, ao situar dentro de uma

mesma categoria os direitos constantes no texto constitucional e aqueles

consagrados em tratados internacionais, a classificação poderia induzir o

intérprete a erro, pois, conforme salientamos anteriormente, deve-se precisar

que haveria direitos fundamentais material e formalmente constitucionais e

direitos fundamentais tão-somente materialmente constitucionais, não sendo

conveniente juntá-los em uma mesma categoria. Ademais, e com maior

acuidade, agrupar os direitos implícitos e os decorrentes em uma mesma

categoria significa, a nosso ver, não precisar acerca da relação entre ambos, a

dizer, espécie e gênero. E, por fim, induzir-se-ia o intérprete a formular dois

conceitos de direitos implícitos, um correspondendo aos direitos não

positivados em geral, e outro em sentido estrito.

Nesse sentido caminha Valério Mazzuoli515, que aponta três

vertentes dos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988, a

saber: aqueles expressos no título pertinente ou dispersos no texto

constitucional; os implícitos, decorrentes do regime e dos princípios adotados

pela Carta Magna, e; por fim, os consagrados nos tratados internacionais

ratificados pela República Federativa do Brasil e em vigor. Com isso,

estabelece o constituinte que os direitos fundamentais não inscritos

formalmente na Constituição provêm de duas fontes normativas: o Direito

Interno e o Direito Internacional. É nesse sentido que os direitos que não

constam do catálogo estabelecido no texto constitucional poderão integrar,

para Mazzuoli, o bloco de constitucionalidade da Constituição.

Devemos também tecer alguns comentários acerca do alcance da

expressão “tratados internacionais” constante no art. 5º, §2º, da Constituição

Federal. Primarcialmente, poder-se-ia empregar uma interpretação restritiva,

514 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 100.
515 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 91.
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entendendo-se que o referido dispositivo englobaria apenas os tratados

internacionais stricto sensu, deixando de fora do feixe de incidência da norma

as convenções, os pactos e as outras espécies de regras internacionais.

Entretanto, tal exegese não resiste a uma análise mais acurada, à

luz do Direito Internacional e da própria prática das relações internacionais.

Nesse sentido, uma eventual imprecisão terminológica na redação do

parágrafo em tela não tem o condão de restringir o alcance do supracitado

artigo. De fato, a expressão “tratado” refere-se a um gênero, de que as

convenções, pactos e demais espécies de compromissos internacionais são

apenas espécies, e cabe recordar que a Convenção de Viena sobre o Direito

dos Tratados, de 1969, estatui, no intuito de conceituar tratados, que estes

serão como tais considerados independentemente da designação que lhes for

atribuída, sendo, portanto, termo meramente genérico516. Adicionalmente,

ressalte-se que a prática internacional demonstra que a utilização das referidas

espécies de tratados amiúde não obedece aos critérios doutrinariamente

indicados para a sua identificação.

Por fim, devemos ter em mente que o parágrafo 2º do art. 5º da

Carta Magna se refere apenas “aos tratados internacionais em que a República

Federativa do Brasil seja parte”, ou seja, aos tratados ratificados pelo Estado

brasileiro e que já estejam em vigor na ordem internacional. Nesse elenco de

compromissos internacionais não se incluem, portanto, os tratados que ainda

estejam em negociação; os atos internacionais não assinados pelo Brasil;

aqueles firmados, mas ainda não ratificados e; os tratados ratificados pelo

Brasil, mas ainda não em vigor, os quais, tecnicamente, não obrigam

juridicamente, o que é o caso comum de compromissos multilaterais que

normalmente exigem um número mínimo de ratificações para que gerem

efeitos jurídicos.

516 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, em seu artigo 1º, a,
estabelece que tratado significa “um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e
regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais
instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”. BRASIL. Ministério das
Relações Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. Acesso em: 02 de junho de
2007.
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4.2.4 O caráter infraconstitucional dos tratados de direitos

humanos abrangidos pelo artigo 5º, § 2º da

Constituição Federal

O entendimento de que as normas internacionais de direitos

humanos passariam a se revestir de caráter constitucional a partir do parágrafo

2º do artigo 5º não é unânime na jurisprudência e na doutrina brasileira. Com

efeito, continua a haver idéias de que o parágrafo ora em tela não significa a

constitucionalização de direitos consagrados apenas em tratados internacionais

e não no texto da Carta Magna.

Primeiramente, parte da doutrina e da jurisprudência argumenta

que, por ter o tratado o quorum de votação em ambas as Casas Legislativas

igual ao de lei ordinária, aquele deveria ter a força normativa desta, e que, por

não terem os tratados, pelo menos até a Emenda Constitucional 45, um

quorum de aprovação legislativa da dimensão exigida para a alteração do texto

constitucional, não podem adquirir condição hierárquica idêntica à da regra

constitucional517. Um entendimento diferente implicaria em, empregando

palavras de Pedro Dallari, violar “a lógica do processo legislativo, que exige

maior endosso político à aprovação de normas jurídicas de maior posição

hierárquica”518.

Outro argumento usado por estes doutrinadores consiste na

possibilidade do controle de constitucionalidade sobre os tratados, previsto pelo

artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, utilizando-se, para

tanto, da interpretação gramatical, tendo em vista que a conjunção “ou” dá a

idéia de serem, o tratado e a lei federal, de igual hierarquia, verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)

517 Esse é por exemplo, o entendimento do autor Luiz Alberto David Araújo, citado por Pedro
Dallari. A respeito, ver: DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45.
In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. p. 85. A obra
citada é: ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito
constitucional. São Paulo: Saraiva, 1988.
518 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 89.
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III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida:
(...)
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

No julgamento do RHC 79785, ocorrido em 2000, o Ministro

Sepúlveda Pertence, do STF, apresenta alguns dos argumentos empregados

pela doutrina que nega o status constitucional dos direitos materialmente

fundamentais oriundos de tratados internacionais:

A Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a
hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, como os que
submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao
processo legislativo ditado pela Constituição e menos exigente que o
das emendas a ela e aquele que, em conseqüência, explicitamente
admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102,
III, b), (...) mesmo em relação às convenções internacionais de
proteção de direitos fundamentais, preserva a jurisprudência que a
todos equipara hierarquicamente às leis ordinárias.519

Entrementes, entendemos que esta interpretação não seria

suficiente para, por si só, embasar um posicionamento consistente, primeira

porque a interpretação gramatical, embora reconhecida como método

hermenêutico válido, deve ser utilizada em conjunto com outros métodos

interpretativos. Ao mesmo tempo, cabe destacar que é pacífica na doutrina e

na jurisprudência, como corolário da existência das chamadas “cláusulas

pétreas”, a possibilidade do controle de constitucionalidade até mesmo de

emendas à Constituição, pelo que não seria lógico identificar os tratados com

as leis ordinárias só por esse critério. De fato, se até mesmo as emendas

constitucionais devem estar em conformidade com a Constituição, não seria

este o critério para definir a constitucionalidade de um tratado, não podendo se

aferir destas premissas, portanto, maiores conseqüências.

Igualmente descabido é o argumento de que, por serem

semelhantes os procedimentos de aprovação dos tratados e o de elaboração

de lei, não poderiam ser os direitos humanos considerados materialmente

constitucionais. Decerto que o procedimento previsto para a aprovação dos

tratados pelo Congresso Nacional é realmente semelhante ao da elaboração

de leis ordinárias, mas não se deve confundir o procedimento de incorporação

519 STF, RHC 79785 / RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em
29/03/2000, DJ de 22/11/2002, p. 57.
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dos tratados internacionais com a consideração de determinados direitos

humanos consagrados em instrumentos internacionais como direitos

materialmente fundamentais. Ademais, qual seria a razão de ser do §2º, senão

abranger direitos que, por se apresentarem como materialmente fundamentais,

ostentarão as prerrogativas inerentes àqueles direitos, dos quais gozam os

previstos no Título II da Carta Suprema. O constituinte demonstrou o seu

apreço aos direitos fundamentais, conforme outrora salientado, não se

podendo inferir que tão-somente pretendeu não excluir outros direitos, sob

pena de negar aplicação ao dispositivo em tela.

Como síntese, poderíamos nos valer da lição de Ingo Sarlet:

A tese da equiparação (por força do disposto no art. 5º, §2º, da CF)
entre os direitos fundamentais localizados em tratados internacionais
e os com sede na Constituição formal é a que mais se harmoniza
com a especial dignidade jurídica e axiológica dos direitos
fundamentais na ordem jurídica interna e internacional, constituindo,
ademais, pressuposto indispensável à construção e consolidação de
um autêntico direito constitucional internacional dos direitos
humanos, resultado da interpenetração cada vez maior entre os
direitos fundamentais constitucionais e os direitos humanos dos
instrumentos jurídicos internacionais.520

Em todo caso, esta não é a tese acolhida majoritariamente pelo

Supremo Tribunal Federal (STF), que mantém, na maioria de seus ministros,

que os tratados de direitos humanos, não obstante o §2º do artigo 5º, se

revestem de hierarquia infraconstitucional de lei ordinária. Tal entendimento

depreende-se do seguinte julgado, do ano de 2002, relativo à possibilidade de

prisão do depositário infiel, que reproduzimos a título de síntese:

EMENTA: - Alienação fiduciária em garantia. Prisão civil. - Esta
Corte, por seu Plenário (HC 72.131), firmou o entendimento de que,
em face da Carta Magna de 1988, persiste a constitucionalidade da
prisão civil do depositário infiel em se tratando de alienação fiduciária
em garantia, bem como de que o Pacto de São José da Costa Rica,
além de não poder contrapor-se à permissão do artigo 5º, LXVII, da
mesma Constituição, não derrogou, por ser norma infraconstitucional
geral, as normas infraconstitucionais especiais sobre prisão civil do
depositário infiel. - Esse entendimento voltou a ser reafirmado,
também por decisão do Plenário, quando do julgamento do RE
206.482. - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso
extraordinário conhecido e provido.521

520 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 143-144.
521 STF, RE 344585-RS, Rel. Ministro Moreira Alves, 1. T, julgado em 25/06/2002, DJ 13-09-
2002, p. 85.
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4.3 A Emenda Constitucional n.º 45 e a inclusão do §3º no art. 5º

da Constituição Federal

A Emenda Constitucional n.º 45, de 08/12/2004, incluiu, no artigo 5º

da Constituição Federal, o parágrafo 3º, que trouxe inovações em relação aos

tratados internacionais de direitos humanos, notadamente em relação a seu

processo de incorporação e a sua hierarquia no ordenamento jurídico

brasileiro, e que restou vazado nos seguintes termos:

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.

Para Pedro Dallari, a “fonte de inspiração desse novo preceito

parece residir no texto constitucional argentino”522. Com efeito, conforme

emenda incorporada à Constituição da República da Argentina em 1994523, os

tratados de direitos humanos que vierem a ser aprovados por dois terços dos

membros de cada uma das câmaras do Congresso argentino ganharão

hierarquia constitucional, recordando que esse é o mesmo quorum requerido

para a aprovação de emendas constitucionais naquela país. Entretanto, a Carta

Magna argentina preocupar-se-á explicitamente também com o status de

522 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 90.
523 Recordamos que o exato teor do dispositivo do texto constitucional argentino é o seguinte:
“Art. 75.- Corresponde al Congreso: 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los
tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de
su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de
esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. ARGENTINA. Honorable Senado de la
Nación. Constitución de la República Argentina. Disponível em:
<http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php>. Acesso em: 07/06/2007.
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tratados de direitos humanos anteriores a 1994, o que não ocorrerá no Brasil,

como veremos oportunamente.

A partir da inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º, os tratados de

direitos humanos que, em seu processo de aprovação congressual, prévio a

sua eventual ratificação, forem aprovados pelo procedimento também exigido

para a aprovação de emendas constitucionais524, ganharão status de emenda

constitucional, passando a integrar formalmente o texto da Constituição e, por

conseguinte, a fazer parte do rol de direitos e garantias fundamentais

expressamente protegidos contra a possibilidade de reforma constitucional.

Nesse sentido, passam esses tratados também a não poder ser objeto de

denúncia, o que examinaremos em ponto posterior.

A emenda constitucional tem, em princípio, hierarquia

constitucional, pelo que contam seus dispositivos com a mesma proteção

inerente a qualquer outra norma do texto da Carta Magna. Entretanto, lembre-

se que existe a possibilidade de que uma emenda constitucional seja eivada de

inconstitucionalidade, caso verse sobre matéria insuscetível de reforma,

constante do artigo 60, § 4º, da Constituição525. Não versando o tratado sobre

qualquer dessas matérias, terão suas normas status constitucional.

Aparentemente, a inclusão do dispositivo legal em apreço no texto

constitucional obedeceu ao interesse do poder constituinte derivado de dirimir a

discussão acerca do status dos direitos humanos oriundos de tratados

524 O procedimento de aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) encontra-
se estabelecido no artigo 60, § 2º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “A proposta
será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-
se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”.
525 Recorde-se que o dispositivo constitucional em apreço estabelece as seguintes “cláusulas
pétreas”, dispositivos cujas eventuais propostas de alteração não podem sequer ser objeto de
deliberação por parte do Congresso Nacional: “§ 4º - Não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto,
secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias
individuais”.
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internacionais no ordenamento jurídico brasileiro526. Flávia Piovesan também

sustenta que o § 3º do artigo 5º visava a “responder à polêmica doutrinária e

jurisprudencial concernente à hierarquia dos tratados internacionais de

proteção aos direitos humanos”527, entendimento compartilhado por Pedro

Dallari, que alega que “a nova regra é fruto certamente da intenção de se

superar controvérsia que se estabeleceu inicialmente na doutrina e

posteriormente na jurisprudência brasileira”528, e por Valério Mazzuoli, que

afirma expressamente:

Em virtude das controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais
existentes até então no Brasil, e com o intuito de pôr fim às
discussões relativas à hierarquia dos tratados internacionais de
direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio, acrescentou-se um
parágrafo subseqüente ao § 2º do art. 5º da Constituição (...)529.

Já Celso Lafer entende que o § 3º veio a proceder a uma

interpretação autêntica do § 2º, corroborando o status constitucional das

normas abrangidas por este preceito, afirmando que o novo dispositivo em

apreço “pode ser considerado como uma lei interpretativa destinada a

encerrar as controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias suscitadas pelo

parágrafo 2º do art. 5º” (grifo nosso)530. Vislumbrava o supracitado autor,

desta forma, proporcionar ao § 2º a interpretação condizente com o espírito da

Constituição de 1988 e com os princípios consagrados pelo Direito

Internacional dos Direitos Humanos, com o intuito de considerar os tratados

526 A intenção do constituinte derivado pode ser extraída das palavras do ex-Senador Bernardo
Cabral, relator da Reforma do Poder Judiciário na Comissão de Constituição e Justiça, ao
afirmar que a inclusão do §3º “vai impor uma revisão da teoria brasileira sobre a estatura
jurídica dos tratados, acordos e atos internacionais, hoje entendidos como legislação
infraconstitucional detentora de nível de lei ordinária”. FROTA, Hidemberg Alves. Os tratados
de proteção internacional dos direitos humanos na Reforma do Poder Judiciário. Disponível
em: <http://www.cjf.gov.br/revista/numero30/artigo01.pdf>. Acesso em: 14 de março de 2007.
527 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 420.
528 Cf. DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 87.
529 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 94.
530 LAFER, Celso. A Constituição de 1988 e as relações internacionais: reflexões sobre o art.
4º, mimeo, 2005. Apud PIOVESAN, Flávia, Tratados internacionais de direitos humanos e a
reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo
Lobo Torres, p. 421. A idéia em apreço também é defendida por Valério Mazzuoli. Ver:
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op.cit., p. 98.
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como verdadeira fonte de direitos materialmente fundamentais e de firmar sua

primazia no ordenamento jurídico brasileiro.

A propósito, o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgados que

envolviam a aplicação do parágrafo 2º do artigo 5º e a eventual consideração

do caráter constitucional dos tratados de direitos humanos abrangidos por este

preceito legal, preconizava a necessidade de que o Congresso Nacional

estabelecesse a hierarquia constitucional das normas internacionais de direitos

humanos válidas no Brasil. Nesse sentido, veja-se trecho da seguinte ementa,

de julgado sobre a prisão do depositário infiel no Brasil, relatado pelo Ministro

Celso de Mello em 2002:

ESTATURA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS
INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS: UMA
DESEJÁVEL QUALIFICAÇÃO JURÍDICA A SER ATRIBUÍDA, "DE
JURE CONSTITUENDO", A TAIS CONVENÇÕES CELEBRADAS
PELO BRASIL. - É irrecusável que os tratados e convenções
internacionais não podem transgredir a normatividade subordinante
da Constituição da República nem dispõem de força normativa para
restringir a eficácia jurídica das cláusulas constitucionais e dos
preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental (ADI 1.480/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Pleno). - Revela-se altamente desejável,
no entanto, "de jure constituendo", que, à semelhança do que se
registra no direito constitucional comparado (Constituições da
Argentina, do Paraguai, da Federação Russa, do Reino dos Países
Baixos e do Peru, v.g.), o Congresso Nacional venha a outorgar
hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos
celebrados pelo Estado brasileiro. Considerações em torno desse
tema.531

Entretanto, não obstante o fim a que se propôs o legislador

constituinte, a polêmica em torno da matéria ganhou novos aspectos. De fato, o

constituinte derivado, ao tratar esse tema, acabou por entrar em choque com

diversos entendimentos acerca do Direito Internacional dos Direitos Humanos e

da própria Constituição Federal, que levaram a que o § 3º do artigo 5º, em vez

de dirimir a polêmica relativa à hierarquia dos tratados internacionais, acabasse

por ampliá-la.

Cabe ressaltar que a polêmica se alimenta ainda do caráter de

novidade do preceito constitucional ora em tela, o qual ainda não foi aplicado

na prática e continua pendente de eventual interpretação pela jurisprudência,

531 STF, HC 81319/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2002,
DJ 19-08-2005, p. 5.
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persistindo ainda alguns questionamentos acerca de seu efetivo alcance, bem

como dúvidas acerca de sua relação com os demais dispositivos

constitucionais. Nesse sentido, José Carlos Francisco afirma:

Essa nova previsão do § 3º do art. 5º do ordenamento constitucional
impõe a necessidade de revisitarmos certos institutos do sistema
constitucional brasileiro, gerando algumas certezas e também
dúvidas de igual envergadura532.

Ademais, para a parte da doutrina que defende que os tratados de

direitos humanos já contam com status constitucional a partir da norma

insculpida no § 2º do artigo 5º, reveste-se o novo dispositivo de certa

desnecessidade. Com efeito, Flávia Piovesan afirma que “a hierarquia

constitucional já se extrai de interpretação conferida ao próprio art. 5º, § 2º da

Constituição de 1988”533.

Realmente, pode-se questionar a utilidade do referido dispositivo,

até por conta da possibilidade, sempre aberta ao legislador, de inclusão de

direitos no rol de direitos fundamentais, via emenda constitucional, cujo

procedimento, cabe destacar, é semelhante ao requerido pela regra em tela534.

Com efeito, o constituinte originário previu, no artigo 60, procedimento próprio

para a reforma da Constituição, pelo que se poderia questionar a real

necessidade de inclusão de outro procedimento que lhe faça as vezes, mesmo

que limitado a determinada matéria.

Em todo caso, com a inclusão desse novo preceito legal, caminha o

ordenamento jurídico brasileiro no sentido da consolidação do conceito de

“bloco de constitucionalidade”, pelo qual a ordem constitucional passa a não

mais constar exclusivamente de um texto legal consolidado de maneira

sistemática em um único diploma, incluindo não só os dispositivos explícitos no

532 FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados
internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos.
Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 99.
533 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 420.
534 A título de exemplo, recorde-se a ação do constituinte derivado, que incluiu no catálogo de
direitos fundamentais consagrados no artigo 5º, também por meio da Emenda Constitucional
45, o inciso LXXVIII, que assegura aos litigantes em feitos judiciais a duração razoável do
processo. Cabe ressaltar que o constituinte derivado, ao fazê-lo, apenas explicitou direito já
incorporado à Constituição material, corolário direto do princípio do devido processo legal, e
que já estava previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 7º, 5.



242

corpo da Constituição Federal, nas Emendas Constitucionais e no Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), como também os preceitos

constantes dos tratados internacionais de direitos humanos aprovados nos

termos previstos pelo § 3º do artigo 5º, os quais não serão parte do texto

codificado da Constituição Federal, mas cujas normas terão o mesmo status

das normas constitucionais.

Nesse sentido, Gérson Marques afirma que o bloco de

constitucionalidade se compõe de “normas complementares ao texto

constitucional, mas que possuem a mesma (ou quase a mesma) força

normativa”535, e que “a Constituição não é a única realidade constitucional,

senão apenas o centro ou o tronco onde se concentram as disposições

constitucionais, conquanto sem o caráter esgotativo”536.

Ao discorrer acerca das conseqüências da inserção do preceito ora

sob análise no texto da Carta Magna, afirma José Carlos Francisco:

Uma dessas certezas é que a aplicação do Princípio da Supremacia
da Constituição (que permite o controle de constitucionalidade dos
atos jurídicos infraconstitucionais) passa a ter como parâmetro um
conjunto de atos normativos, que no início não estará consolidado ou
codificado, de forma sistematizada, num único diploma normativo.
(...). Dessa reunião de diplomas normativos, todos com hierarquia
constitucional, o sistema jurídico brasileiro passa a se valer da noção
de bloco de constitucionalidade, qual seja, Constituição em sentido
formal e material (portanto, hierárquico, permitindo o controle de
constitucionalidade em decorrência da Supremacia da Constituição),
que agora representa a reunião de diplomas normativos diversos,
ainda que não consolidados em um único “código”.537

Com a integração dos direitos humanos consagrados em tratados

ao bloco de constitucionalidade, passam esses direitos a ter a mesma força

das demais normas constitucionais, revestindo-se de supremacia e vinculando

a elaboração, interpretação e aplicação de todo o ordenamento jurídico e a

atividade estatal. Tornam-se assim os tratados de direitos humanos parâmetros

de constitucionalidade. Nesse sentido, as palavras de Carlos Ayala Corrao, em

análise acerca da Constituição da Venezuela:

535 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Bloco de constitucionalidade: os sistemas francês e
espanhol. Revista Opinião Jurídica. Fortaleza, Ano II, n.3, p. 103-111, 2004, p. 105.
536 Id. p. 105.
537 FRANCISCO, José Carlos. Op. cit., p. 99.
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La consecuencia jurídica de que los tratados sobre derechos
humanos tengan jerarquía constitucional y, por tanto, integren el
Bloque de la Constitución es que vinculan al resto del ordenamiento
jurídico, el cual debe sujetarse a ellos al igual que a la propia
Constitución. Por lo cual, al igual que la constitución, los tratados
sobre derechos humanos son “la norma suprema y fundamento del
ordenamiento jurídico” por lo que “todas las personas y los órganos
que ejercen el Poder Público están sujetos a ellos (art. 7)”. De allí
que todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos
humanos es nulo: y los funcionarios públicos que lo ordenen o
ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusa ordens superiores (art.
25).538

Ao mesmo tempo, parte da doutrina entende que, em caráter

definitivo, se estabelece a distinção entre o regime jurídico dos tratados

incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, que passa a abranger ao

menos dois tipos de tratados: os infraconstitucionais e os constitucionais, estes

apenas de direitos humanos. É o que defende José Carlos Francisco, ao

afirmar que “a edição da Emenda Constitucional 45 impõe a diferenciação dos

tratados internacionais em pelo menos duas espécies, para fins de hierarquia e

processo de adoção pela ordem jurídica interna”539. Haveria, para o autor,

tratados que teriam status constitucional, desde que versassem sobre direitos

humanos e fossem aprovados pelas duas Casas do Congresso Nacional, em

dois turnos de votação, exigido o voto favorável de três quintos dos membros

da Câmara dos Deputados e do Senado em cada votação. Haveria também

tratados com força de norma infraconstitucional, “quando cuidarem de temas

diversos dos direitos humanos”540.

A seguir, examinaremos algumas das questões que emergem da

inclusão desse novo preceito no texto constitucional.

4.3.1 Nota sobre a redação do dispositivo

O parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição apresenta ligeira

imprecisão redacional do ponto de vista do Direito Internacional.

538 AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados
de derechos humanos. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V p. 98.
539 FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e
recepção dos tratados internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro;
TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 101.
540 Id. p. 102.
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Com efeito, a redação do dispositivo em tela refere-se

expressamente aos “tratados e convenções internacionais de direitos

humanos”, dando azo a entendimentos formalistas que poderiam implicar em

restrição à eficácia desses compromissos no Brasil, já que determinados

intérpretes, diante de um tratado com denominação diversa, poderiam querer

negar sua eficácia, visto que, aparentemente, o compromisso em apreço não

seria nem tratado nem convenção.

No Direito Internacional, o termo “tratado” indica o gênero de

compromisso internacional, estabelecido entre Estados e organizações

internacionais, com o objetivo de gerar efeitos jurídicos relativos a temas de

interesse comum, compreendendo diversas espécies, com hipóteses de

emprego delineadas pela doutrina, embora de uso indiscriminado na prática

internacional, não influenciando a denominação escolhida o caráter do

compromisso estabelecido541.

Dentre os tipos de tratados existentes, inclui-se a convenção,

espécie de ato internacional geralmente empregado em atos multilaterais de

grande importância política e de emprego freqüente em tratados de direitos

humanos. Aqui, uma mera consulta à lista de tratados de direitos humanos em

vigor no Brasil indica a freqüência do emprego do termo ”convenção”, usado

por vinte e quatro desses trinta e sete tratados542.

Entretanto, o Brasil também encontra-se comprometido com

tratados de direitos humanos que empregam terminologia diferente, cujos

maiores exemplos são o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É nesse sentido que a redação do §

541 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, corrobora o entendimento de
que o caráter de compromisso jurídico internacional está desvinculado da denominação
adotada para o tratado, ao determinar, em seu artigo 1º, que tratado é “um acordo internacional
concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua
denominação específica” (grifo nosso). BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão
de Atos Internacionais. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Disponível em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. Acesso em: 02 de junho de 2007.
542 A lista encontra-se disponível no sítio na Internet da Divisão de Atos Internacionais (DAÍ) do
Ministério das Relações Exteriores (MRE). Ver: BRASIL. Ministério das Relações Exteriores.
Divisão de Atos Internacionais. Atos multilaterais em vigor para o Brasil no âmbito dos direitos
humanos. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dhumanos.htm>. Acesso em:
02/06/2007.
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3º do artigo 5º se revelou imprecisa, ou por não contemplar todas as espécies

de tratados, havendo mencionado apenas a convenção, ou por mencionar

desnecessariamente a convenção, já havendo feito menção ao tratado, que é o

gênero do qual a convenção é mera espécie.

Cabe enfatizar, como lembra Pedro Dallari, nos termos delineados

pela doutrina, pela jurisprudência e pela própria Convenção de Viena sobre o

Direito dos Tratados, que o termo tratado (grifo nosso) “se aplica a todo acordo

internacional concluído por escrito entre Estados ou organizações

internacionais e que sejam destinado a produzir efeitos jurídicos”543.

Por fim, entendemos também ser dispensável o termo

“internacional”. De fato, é comum na doutrina que os tratados sejam

qualificados como “tratados internacionais”. Entretanto, não vemos

necessidade de tal designação, já que os tratados são apenas fonte do Direito

Internacional, não existindo, pelo menos no Direito brasileiro, aquilo que se

poderia chamar “tratado interno”. Ressaltamos, entretanto, que empregamos

amiúde a expressão em apreço dentro deste trabalho por sua menção

expressa no texto constitucional544.

Com isso, entendemos que o parágrafo terceiro do artigo 5º poderia

ter apresentado a seguinte redação:

Os tratados 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.

De resto, desde que questões relativas à terminologia não

impliquem em redução das possibilidades de eficácia dos tratados de direitos

543 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 87. Cabe acrescentar que a Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados estabelece, em seu artigo 2, item 1, a, que tratado “significa um acordo
internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer
conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que
seja sua denominação específica”.
544 Com efeito, a expressão “tratados internacionais” aparece por cinco vezes no texto
constitucional, inclusive nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º, não aparecendo o mero termo
“tratado em nenhuma oportunidade”. Entretanto, a própria Constituição emprega terminologia
diversificada, referindo-se, no artigos 49, I, a “tratados, acordos ou atos internacionais” e, no
artigo 84, VIII, a “tratados, convenções e atos internacionais”.
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humanos no Brasil e, portanto, em violação do princípio da prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais, entendemos que este ponto não

se reveste de maior relevância.

4.3.2 O procedimento de equiparação de tratados

internacionais de direitos humanos às emendas

constitucionais: competências

Outro ponto de dúvida em relação à efetivação do procedimento

previsto no parágrafo 3º do artigo 5º refere-se ao à competência para

determinar que o tratado que contenha normas de direitos humanos seja

submetido, no Congresso, ao procedimento previsto no preceito em apreço.

Por enquanto, até mesmo porque ainda não houve tratado que tenha sido

submetido a tal procedimento, não há qualquer definição a respeito.

Por analogia, vislumbramos que uma possibilidade de solução

dessa questão parte do exame do próprio artigo 60, dispositivo constitucional

referente às Emendas à Constituição, que restou vazado nos seguintes termos:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria
relativa de seus membros.

Preliminarmente, entendemos que o Presidente da República, nos

termos do artigo 60, II, acima citado, como titular da dinâmica das relações

internacionais que é545, poderia pedir, na Mensagem que dirige ao Congresso

Nacional, em que solicita a aprovação do tratado para fins de ratificação, que

este seja submetido ao procedimento previsto no § 3º do artigo 5º.

Cabe recordar que o ato de celebração de um tratado, que envolve

a assinatura e a ratificação, dentre outros procedimentos, é um ato pelo qual o

545 Com efeito, o artigo 84 da Constituição Federal estabelece que “Compete privativamente ao
Presidente da República: VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus
representantes diplomáticos; VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos
a referendo do Congresso Nacional”.
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Brasil assume compromissos com outros Estados e com organizações

internacionais. Dessa forma, havendo o Presidente da República sinalizando o

interesse em estabelecer um compromisso internacional no campo dos direitos

humanos por meio da assinatura de um tratado, e estando o compromisso

pendente de ratificação, entende-se que pode o Presidente, ao enviar o tratado

para aprovação do Congresso, chamar a atenção para a circunstância de que o

compromisso internacional que estará sob exame inclui normas de direitos

humanos, pedindo que seja sua análise congressual feita nos termos do § 3º

do artigo 5º da Constituição.

A propósito, tal competência do Presidente infere-se também do

fato de que esta autoridade tem um compromisso, formalmente estatuído pela

própria Constituição e manifestado por ocasião de sua posse, de defender e

cumprir as próprias determinações da Carta Magna.546 Nesse sentido, é seu

papel inafastável manter, defender e fazer cumprir, dentro dos cânones do

Estado de Direito, a primazia dos direitos humanos nas relações internacionais

do Brasil, empreendendo esforços para que essa prevalência possa ser

efetivamente assegurada no território nacional, para o que certamente contribui

o estabelecimento da hierarquia constitucional dos tratados, que lhes garante

primazia no ordenamento interno. Com isso, seria dever do Presidente da

República solicitar ao Congresso que avalie o tratado à luz do procedimento

estabelecido no artigo 5º, § 3º.

Por outro lado, em vista da competência dos parlamentares para

apresentar emendas constitucionais, entendemos que se pode inferir que pelo

menos um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional poderia,

em tese, e também em nome do princípio da prevalência dos direitos humanos

nas relações internacionais, se manifestar a respeito de um tratado de direitos

humanos que é recebido pela Casa sem a recomendação presidencial de

submissão a um procedimento complexo de aprovação. Nesse sentido, dentro

das normas regimentais, poderia o grupo de parlamentares exigido pela

546 O artigo 78 da Constituição Federal estabelece que “O Presidente e o Vice-Presidente da
República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de
manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo
brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.
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Constituição se coordenar para decidir acerca da submissão do texto do

tratado ao procedimento estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º.

Por fim, dispõe o artigo 60, III, da Carta Magna que esta poderá ser

emendada a partir de proposta “de mais da metade das Assembléias

Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,

pela maioria relativa de seus membros”.

Por um lado, é sabido que não dispõem os Estados de

competência para atuar na área internacional, apanágio exclusivo da União

Federal, pelo que não caberia às Assembléias Legislativas, pelo menos em

princípio, interferir no processo de aprovação de um tratado pelo Congresso

Nacional para fins de ratificação. Entretanto, entendemos que a eventual ação

das Assembléias Legislativas nesse processo não fere a competência da União

para a condução das relações internacionais do Brasil, mormente porque os

parlamentos estaduais não estariam assumindo compromissos internacionais

em nome do país, mas simplesmente propondo que o Brasil confirme sua

adesão a um tratado internacional de modo a assegurar sua prevalência. A

propósito, não proíbe o ordenamento jurídico brasileiro que nenhum membro

da sociedade proponha ações internacionais para o país.

Além disso, cabe lembrar que os deputados estaduais, como

agentes públicos cuja atuação se insere dentro do marco legal do Estado

Democrático de Direito, também estão vinculados à observância dos princípios

fundamentais da República Federativa do Brasil, pelo que também lhes cabe

atuar no sentido de promover a expansão do quadro normativo e institucional

de proteção aos direitos humanos em nosso país. Por fim, é de se recordar que

os Estados da Federação, não obstante estarem impedidos de estabelecerem

compromissos internacionais em nome do Brasil, estão vinculados a obedecer

às normas estatuídas nos tratados, pelo que se pode concluir que pode o

Direito Internacional dos Direitos Humanos ao menos se constituir em

preocupação para o parlamentar estadual. Nesse sentido, cabe chamar a

atenção para a chamada “Cláusula Federal”, constante do artigo 28 da

Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José), que

estabelece o que se segue:
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Art. 28 – Cláusula federal

1. Quando se tratar de um estado-parte constituído como estado
federal, o governo nacional do aludido estado-parte cumprirá todas
as disposições da presente Convenção, relacionadas com as
matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial.
2. No tocante às disposições relativas às matérias que
correspondem à competência das entidades componentes da
federação, o governo nacional deve tomar, imediatamente, as
medidas pertinentes, em conformidade com sua Constituição e com
suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas
entidades possam adotar as disposições cabíveis para o
cumprimento desta Convenção.
(omissis)

Com isso, portanto, fica demonstrado que também os Estados

podem vir a se preocupar com o Direito Internacional dos Direitos Humanos,

mas, no tocante aos tratados, somente em termos de propor que a União

venha a adotá-los como normas constitucionais, sem que isso implique que

possam vir a assumir compromissos externos em nome do Brasil.

Por fim, ao recordar que os tratados aprovados de acordo com o

procedimento estabelecido pelo § 3º do artigo 5º serão equivalentes às

emendas constitucionais, cabe analisar a relação que tais tratados possam ter

com as restrições ao poder constituinte derivado estabelecidas pelo artigo 60, §

4º da Constituição, nomeadamente as chamadas cláusulas pétreas, preceitos

que impedem a reforma do texto constitucional quando a Proposta de Emenda

Constitucional (PEC) se referir à abolição da forma federativa de Estado, do

voto direto, secreto, universal e periódico, da separação de poderes ou de

direitos e garantias individuais.

Como anteriormente mencionamos, a emenda constitucional tem,

em princípio, hierarquia constitucional, gozando seus dispositivos da mesma

proteção inerente a qualquer outra norma do texto da Carta Magna. Entretanto,

existe a possibilidade de que uma emenda constitucional seja eivada de

inconstitucionalidade, caso verse sobre matéria insuscetível de reforma,

constante do artigo 60, § 4º, da Constituição, o qual, aliás, não permite que a

matéria seja sequer objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional.

Primeiramente, é importante destacar que nada obsta que um

tratado de direitos humanos, que traga matéria que a Constituição declarou

como de reforma impossível, não seja nem sequer objeto de apreciação
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congressual. A propósito, é necessário recordar que essa apreciação é apenas

uma etapa no processo de preparação do tratado e de vinculação do Brasil a

um ato internacional, anterior e necessária para a ratificação. Nesse sentido,

enquanto não houver a ratificação, não estará o tratado pronto a gerar efeitos

jurídicos para o Brasil, pelo que não estaria o País descumprindo qualquer

compromisso internacional, violando os princípios da dignidade humana e da

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais e submetendo-se

ao risco de responsabilização internacional.

Além disso, a prevalência dos direitos humanos, princípio geral não

só das relações internacionais do Brasil, mas também do Direito Internacional

dos Direitos Humanos, certamente estaria sofrendo vilipêndio caso um tratado

de direitos humanos implicasse na possibilidade de eliminação do ordenamento

constitucional de norma que melhor protegesse a dignidade humana. Com

efeito, cabe recordar que o Direito Internacional dos Direitos Humanos se

fundamenta no princípio da promoção da maior proteção possível da pessoa,

pelo que estabelece o princípio da primazia da norma mais favorável, que

admite que deve sempre prevalecer a norma que melhor proteja a pessoa,

ainda que seja, por exemplo, uma norma interna, em confronto com uma norma

internacional547. Ademais, à luz do princípio da máxima efetividade das normas

constitucionais e de seu caráter de princípio fundamental da ordem

constitucional, não se admitiria que o princípio da prevalência dos direitos

humanos nas relações internacionais, que requer medidas internas nos

Estados e que estaria sendo violado com a aplicação de medidas que

implicassem em menor proteção da pessoa, sofresse restrição

Entretanto, pelos mesmos fundamentos acima mencionados,

admite-se que um tratado de direitos humanos venha a ampliar a proteção já

oferecida pelos direitos e garantias fundamentais estatuídos na Constituição.

547 Caso evidente de norma interna mais favorável é o do artigo 5º, LXVII, da Constituição,
quanto à possibilidade de prisão do devedor de pensão alimentícia, que estabelece que “não
haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia”, ao passo que o artigo 7º, 7, do Pacto de São José,
dispõe que “7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação
alimentar”. Com isso, são mais limitadas as possibilidades de prisão do devedor de pensão
alimentícia estabelecidas pela Constituição Federal, em evidente benefício da liberdade
pessoal.
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Nesse sentido, recorde-se que as cláusulas pétreas implicam na vedação da

apreciação apenas de emendas constitucionais que possam abolir (grifo

nosso) direitos e garantias, não impedindo que propostas que venham a

ampliá-los sejam discutidas.

4.3.3 Tratados internacionais que incluem normas de

direitos humanos e regras que não se referem a

direitos humanos

Em uma primeira abordagem, a redação do parágrafo 3º do artigo

5º parece aportar certa imprecisão técnica em seu texto, levantando dúvidas

acerca de tratados que contêm, ao mesmo tempo, normas de direitos humanos

e normas que não se referem a esses direitos, gerando uma questão de caráter

prático: serão equivalentes às emendas constitucionais em seu todo os

tratados e convenções que tratem de direitos humanos, ainda que estes

direitos estejam consagrados apenas em parte de seu texto, ou somente os

direitos humanos inseridos naqueles instrumentos? Em outras palavras:

considerados os procedimentos relativos à aprovação de tratados pelo

Congresso Nacional, pergunta-se: deverá o tratado como um todo ser

aprovado pelo quorum de três quintos ou apenas os direitos humanos trazidos

em seu bojo?

De fato, a realidade internacional revela a existência de inúmeros

tratados que incluem disposições não só de direitos humanos, mas também

questões políticas, econômicas, culturais e comerciais, dentre tantas outras.

Além disso, é hipoteticamente possível que existam atos internacionais que

contenham dispositivos relativos a direitos humanos que contem com o apoio

mínimo exigido pela Constituição por parte dos parlamentares. Entretanto,

nesses mesmos tratados, pode haver outros pontos a respeito dos quais não

haja consenso entre os parlamentares e, com isso, não possam contar com a

maioria exigida pela Carta Magna. Nesse sentido, não seria deveras gravosa

para a idéia de prevalência dos direitos humanos a aprovação de todo o ato

internacional por três quintos? Em outras palavras: não seria arriscado, para a

própria proteção dos direitos humanos constantes desses tratados relacionar
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sua inserção no ordenamento jurídico pátrio com o status de emendas

constitucionais à aprovação de outros dispositivos?

Nesse sentido, pode-se hipoteticamente vislumbrar a possibilidade

de que somente os tratados que tratassem exclusivamente de direitos

humanos poderiam alcançar o status constitucional. Entretanto, tal

entendimento poderia levar ao enfraquecimento da proteção de direitos

considerados como importantes para a vida humana e para a sociedade,

vilipendiando a dignidade humana e em nada contribuindo para a prevalência

dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil.

Uma análise mais apurada revela que, mesmo seguindo

procedimento de aprovação de todo o tratado igual àquele devido para

emendar a Constituição, a ratio essendi do parágrafo é a inclusão de direitos

humanos no rol dos direitos fundamentais consagrados no Brasil, e não de

outras normas. Nesse sentido, pode-se afirmar que não são os tratados e

convenções sobre direitos humanos que forem aprovados que serão

equivalentes às emendas constitucionais, mas tão somente os direitos

humanos inseridos naqueles instrumentos. É esse o entendimento de José

Carlos Francisco, que afirma que:

Cabe, por fim, uma advertência: nem tudo o que consta em tratados
internacionais que versem sobre direitos humanos tem
necessariamente conteúdo de direitos subjetivos públicos
indispensáveis à natureza humana ou à convivência social, o que
nos leva a lembrar que a recepção de atos normativos não deve ser
obrigatoriamente feita pela totalidade das regras dos diplomas
normativos (ou seja, é preciso verificar os temas que efetivamente
têm natureza material de direitos humanos para pensarmos em
recepcioná-los como norma constitucional).548

Em todo caso, não deixa de ser no mínimo tecnicamente impróprio

que normas que não serão constitucionais sejam submetidas a um

procedimento de aprovação próprio de normas constitucionais. Com efeito,

considerando a persistência de entendimentos formalistas, como aqueles que

entendem que tratados são infraconstitucionais por conta do quorum de

548 FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. Bloco de
constitucionalidade e recepção dos tratados internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus
Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada,
p. 105.
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aprovação próprio de leis ordinárias, não é impossível que surjam

entendimentos no sentido de que todas as normas de tais tratados, por mais

que não tratem de direitos humanos, sejam também constitucionais.

4.3.4 A eventual coexistência entre tratados de direitos

humanos com status constitucional e tratados de

direitos humanos com hierarquia infraconstitucional

A redação do parágrafo 3º do artigo 5º tem levado alguns

estudiosos a entenderem que apenas os tratados que forem aprovados por

procedimento semelhante ao das emendas constitucionais terão força de

normas constitucionais, levando a crer que, se podem existir tratados que

versem sobre direitos humanos que sejam abraçados pela Constituição, pode

haver outros que não o serão549.

De fato, a leitura do texto do artigo 5º, § 3º, abre algumas

possibilidades: primeiro, a de que o tratado não seja submetido ao

procedimento de aprovação compartilhado pelas emendas constitucionais;

segundo, que o compromisso internacional não seja aprovado pelo quorum

estabelecido no texto incluído pela Emenda 45; terceiro, que o tratado não

tenha sido submetido ao procedimento estabelecido no § 3º do artigo 5º, por

haver sido submetido à apreciação congressual antes de sua inclusão no texto

constitucional. Além disso, não há qualquer menção aos tratados anteriores a

sua inclusão no texto constitucional.

Com isso, poder-se-ia admitir, pelo menos em princípio, a

coexistência de tratados internacionais de direitos humanos com força

constitucional com aqueles de mera natureza infraconstitucional e, portanto,

com menores possibilidades de aplicação, configurando dano evidente ao

princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, já

que este abrange todas as normas que resguardam esses direitos.

549 Recorde-se aqui que o artigo 5º, § 3º, dispõe textualmente que “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”, redação que induz a que se conclua que os tratados
de direitos humanos que não forem, ou não foram aprovados pelo Congresso Nacional por
esse procedimento, não se revestem de status constitucional.



254

Uma vez que os tratados de direitos humanos não sejam

aprovados por três quintos dos votos dos membros das duas Casas do

Congresso Nacional, em dois turnos de votação, não equivaleriam às normas

constitucionais, pelo menos no sentido formal. Neste caso, caberia definir

também se terão natureza infraconstitucional, ou seja, de lei ordinária, caso

não cumpram as exigências do parágrafo 3º do artigo 5º, ou se restariam não

aprovados para fins de ratificação, caso nem sequer obtenham o quorum

necessário para a aprovação dos tratados em geral.

Em princípio, entendemos que o problema não apresenta maiores

desdobramentos, já que, por analogia, poder-se-ia aplicar aos tratados de

direitos humanos não aprovados pelo procedimento descrito no parágrafo 3º do

artigo 5º as regras gerais relativas à aprovação dos tratados, restando

aprovados, ao final, aqueles compromissos internacionais que receberam o

voto favorável da maioria absoluta dos membros de cada Casa do Congresso

em pelo menos um turno de votação, estando presente a maioria absoluta dos

Deputados e dos Senadores nas respectivas sessões. Cabe destacar que os

instrumentos internacionais aprovados nestes termos se revestiriam do caráter

de lei ordinária.

Em todo caso, a redação do parágrafo ora sob análise tem levado a

que se admita, após a vigência da Emenda 45, a coexistência de tratados

sobre direitos humanos com força de norma constitucional com tratados e

convenções internacionais sobre direitos humanos hierarquicamente

equiparados à legislação ordinária, no mesmo patamar, portanto, dos demais

tratados, os quais mantêm o status infraconstitucional. Nesse sentido, afirma

Valério Mazzuoli:

Na medida em que a nova alteração constitucional prevê que os
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
somente equivalerão às emendas constitucionais uma vez que sejam
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos seus respectivos membros, fica a
questão de saber se o novo § 3º do art. 5º da Constituição (...)
prejudica ou não o entendimento que já vinha sendo seguido em
relação ao § 2º do mesmo art. 5º da Carta de 1988, no sentido de
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terem os tratados de direitos humanos status de norma
constitucional.550

Afirma ainda o supracitado autor:

A redação do dispositivo induz à conclusão de que apenas as
convenções assim aprovadas teriam o valor hierárquico de norma
constitucional, o que traz a possibilidade de alguns tratados,
relativamente a esta matéria, serem aprovados sem este quorum,
passando a ter (aparentemente) valor de norma infraconstitucional,
ou seja, de mera lei ordinária.551

Partindo dessa premissa, portanto, poder-se-ia afirmar que o Brasil

estaria recepcionando os direitos humanos na ordem jurídica pátria de

maneiras distintas e, portanto, incompatíveis com a alta dignidade de todos

esses direitos, por conta de supostamente atribuir-lhes um tratamento

diferenciado, conferindo a alguns a prerrogativa e a proteção inerentes às

normas constitucionais e privando a outros dessas qualidades. No mesmo

sentido, poder-se-ia afirmar também que o § 3º do artigo 5º estaria criando

duas categorias diferentes de direitos fundamentais no Brasil, quais sejam, os

materialmente fundamentais com status constitucional e os materialmente

fundamentais com status infraconstitucional, com evidente dano ao princípio da

prevalência dos direitos humanos, que não se coadunaria com a existência de

direitos com primazia e sem primazia na ordem constitucional.

Entretanto, o entendimento em apreço é objeto de polêmica por

parte da doutrina nacional. José Carlos Francisco, por exemplo, admite que a

redação do dispositivo ora em análise permite que se desenvolvam

entendimentos acerca da possibilidade de que os tratados sobre direitos

humanos, validamente incorporados ao ordenamento pátrio antes de dezembro

de 2004, se mantenham com hierarquia infraconstitucional, por conta da

própria redação do dispositivo552. Entretanto, esse próprio autor não adere a

esse ponto de vista, nomeadamente “em razão do princípio da máxima

550 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 95.
551 Id, p. 99.
552 Cf. FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. Bloco
de constitucionalidade e recepção dos tratados internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus
Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada,
p. 99-100.
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efetividade, pela lógica da recepção constitucional e até mesmo pela

interpretação sistemática da Emenda Constitucional 45”553.

Já Pedro Dallari destaca que a inclusão do dispositivo ora em

análise vem fortalecer os entendimentos que atribuem caráter

infraconstitucional aos tratados de direitos humanos anteriores:

A nova exigência de maior quorum na aprovação legislativa acaba
aparentemente por endossar a interpretação de que as disposições
do § 2º do artigo 5º, vigentes desde a Constituição de 1988, não
teriam o condão, por si sós, de gerar para os tratados nessa matéria
os efeitos de norma da Constituição. Tal condição só ocorreria daqui
por diante e desde que atendidas as exigências do novo § 3º do art.
5º. Assim, paradoxalmente, a adoção, pelo Congresso Nacional, de
preceito a princípio voltado a conferir maior relevância a tratados
internacionais de direitos humanos, acabou por comprometer
seriamente a tese, mais favorável à promoção dos direitos humanos,
de que os tratados nessa matéria já teriam status constitucional.554

Flávia Piovesan, porém, refuta o entendimento de que haveria

tratados de direitos humanos incorporados como lei federal, nomeadamente

aqueles ratificados antes da promulgação da Emenda Constitucional 45.

Para a autora em apreço, a regra firmada no § 3º do artigo 5º

implica em que as convenções de direitos humanos aprovadas nos termos do

dispositivo em tela, além de seu caráter materialmente constitucional, atribuído

por força do § 2º do artigo 5º, seriam também incorporadas formalmente ao

texto constitucional, ao passo que aquelas cujo processo de aprovação não se

deu dentro do procedimento definido por essa norma seriam materialmente

constitucionais, nos termos do § 2º do artigo 5º. Nesse sentido, Piovesan

entende que a nova regra vem a reconhecer expressamente o caráter

materialmente constitucional de tais tratados, abrindo a possibilidade, antes

inexistente, de que passem a integrar formalmente o texto da Constituição, o

que ampliaria as possibilidades de proteção desses direitos no Brasil. É nesse

sentido que a autora afirma que “o quorum qualificado previsto pelo parágrafo

553 FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e
recepção dos tratados internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro;
TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 103.
554 DALLARI, Pedro. Tratados internacionais na Emenda Constitucional 45. In: ALARCON,
Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário:
analisada e comentada, p. 91.
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3º está tão somente a reforçar tal natureza constitucional, ao adicionar um

lastro formalmente constitucional aos tratados ratificados”555.

Aliás, o caráter materialmente constitucional dos tratados de

direitos humanos adotados pelo Brasil antes da Emenda Constitucional 45 é

lembrado por Carol Proner:

Ainda que esses direitos não sejam enunciados sob a forma de
normas constitucionais, mas sob a forma de tratados internacionais,
a Carta Magna lhes confere o valor jurídico de norma materialmente
constitucional, já que integram o complexo de direitos fundamentais
previstos pelo texto constitucional.556

Além disso, lembra a autora a necessidade de que, no campo dos

direitos humanos, sejam privilegiados não a forma, mas os valores, que, no

caso, se referem à dignidade humana, afirmando que “na hermenêutica dos

direitos, há que imperar uma lógica material e não formal, orientada por

valores, a celebrar o valor fundante da prevalência da dignidade humana”557.

Valério Mazzuoli também entende que os tratados de direitos

humanos ratificados pelo Brasil antes da Emenda Constitucional 45 já se

revestem de hierarquia constitucional por conta do parágrafo 2º do artigo 5º,

excluindo, portanto, a tese de que o parágrafo 3º do artigo em tela implicaria

em que compromissos internacionais quanto ao tema incorporados ao

ordenamento brasileiro antes de dezembro de 2004 teriam status de lei

ordinária, defendendo ainda que o quorum qualificado do parágrafo 3º é

requisito apenas para a atribuição de caráter constitucional formal aos direitos

constantes desses tratados. Nesse sentido, o autor afirma que o novo

dispositivo “em nada influi no ‘status de norma constitucional’ que os tratados

de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro já detêm no nosso

ordenamento jurídico, em virtude da regra do § 2º do mesmo art. 5º”558.

555 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 421.
556 PRONER, Carol. Op. cit., p. 157.
557 PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e direitos humanos. In: ALARCON, Pietro de
Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e
comentada, p. 72.
558 Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia, p.
104-105.
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Mazzuoli entende que a atribuição de caráter constitucional formal

por conta do parágrafo 3º do artigo 5º explica-se pelo emprego da expressão

“serão equivalentes às emendas constitucionais” no preceito em apreço. Nesse

sentido, caso a expressão “emendas constitucionais” houvesse sido substituída

por “normas constitucionais”, isto implicaria em que as normas internacionais

de direitos humanos seriam meras integrantes do bloco de constitucionalidade

material da Constituição Federal. Com o termo “emendas constitucionais”, tem-

se a incorporação dos direitos humanos internacionais ao conteúdo formal do

texto constitucional, sem prejuízo da manutenção de seu caráter materialmente

constitucional, previamente assegurado pelo parágrafo 2º do artigo 5º559.

A doutrina entende que outra razão para atribuir caráter

constitucional para os tratados de direitos humanos incorporados antes da

Emenda Constitucional 45 é o princípio da máxima efetividade dos preceitos

constitucionais, pelo qual se deve conferir à aplicação das normas constantes

da Constituição a maior força possível ou, no dizer de José Carlos Francisco,

enfatizando a importância dos direitos humanos, pelo qual “o operador do

Direito deve primar por dar a maior aplicação concreta aos comandos da

Constituição, especialmente tratando-se de direitos humanos”560. Nesse

sentido, negar hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos que

já haviam sido incorporados à ordem jurídica brasileira antes de dezembro de

2004 seria, por exemplo, negar a própria prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil. No dizer de José Carlos Francisco:

Contextualizando a máxima efetividade com os tratados
internacionais anteriores à Emenda 45, negar hierarquia
constitucional a esses atos internacionais (atribuindo-lhes força
normativa de lei ordinária) significa violentar a própria lógica que
impulsionou o Constituinte Reformador a introduzir o §3º no art. 5º do
Ordenamento de 1988, vale dizer, os imperativos que exigem a
realização dos direitos humanos na realidade concreta, afastando
suas previsões normativas do alcance do legislador ordinário com a
imposição de status constitucional aos comandos decorrentes de
diplomas internacionais já ratificados pela ordem jurídica brasileira

559 Nesse sentido, o autor afirma que “essa integração formal dos tratados de direitos humanos
no ordenamento brasileiro não abala a integração material que esses mesmos instrumentos já
apresentam desde sua ratificação e entrada em vigor no Brasil. MAZZUOLI, Valério de Oliveira.
O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia, p. 105-106.
560 FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. FRANCISCO, José Carlos. Bloco de
constitucionalidade e recepção dos tratados internacionais. In: ALARCON, Pietro de Jesus
Lora; LENZA, Pedro; TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada,
p. 103.
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(aliás, um dos princípios que orienta, as relações internacionais da
República Federativa do Brasil, conforme o art. 4º, II,do
Ordenamento Constitucional de 1988).561

A inexistência de tratados de direitos humanos com hierarquias

diferentes no ordenamento pátrio tampouco justificar-se-ia também em vista de

uma interpretação sistemática da Constituição, reveladora do valor basilar da

dignidade humana para toda a ordem jurídica pátria. Nesse sentido, se a

Constituição Federal se propôs a ampliar a proteção da pessoa, por meio da

garantia da prevalência dos direitos humanos e da consagração do parágrafo

2º do artigo 5º, não se admitiria que outro dispositivo viesse a significar

restrições nessas possibilidades de proteção, que implicariam em menoscabar

a própria dignidade humana e, cabe acrescentar, pôr em risco a própria

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil.

Ao mencionar a interpretação sistemática como argumento que

serviria para justificar o caráter constitucional dos tratados de direitos humanos

anteriores à Emenda 45, José Carlos Francisco compara a situação destes

com as súmulas vinculantes. Com efeito, o artigo 8º da própria Emenda

Constitucional 45 abre a possibilidade de que as súmulas do STF que já

existiam em dezembro de 2004 venham a também ganhar efeito vinculante562,

fato que, para esse autor, está “reafirmando o cabimento da possibilidade de

recepção desses diplomas de direitos humanos como regras

constitucionais”563, já que a situação das súmulas antigas emanadas do

Pretório Excelso, às quais se daria o caráter vinculante, seria similar à dos

antigos tratados de direitos humanos, aos quais se poderia dar também a

hierarquia constitucional.

Flávia Piovesan afirma ainda que não seria razoável que a um

tratado de direitos humanos fosse atribuída hierarquia constitucional e a outro

não exclusivamente por conta do procedimento de aprovação congressual

empregado, especialmente no tocante a determinados compromissos

561 FRANCISCO, José Carlos. Op. cit., p. 103.
562 O artigo 8º da Emenda Constitucional 45 determina, textualmente, que “As atuais súmulas
do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por
dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial”
563 FRANCISCO, José Carlos. Op. cit., p. 105.
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internacionais complementares em relação a atos internacionais principais.

Com efeito, a prática internacional revela que o texto de determinados tratados

amiúde não consegue prever todas as situações em que possa ser aplicado,

pelo que é comum que gerem tratados adicionais, que detalharão às suas

possibilidades de aplicação, em modelo semelhante ao que, no Direito

brasileiro, explica a relação entre as leis e aos decretos que lhes dão

execução.

No campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, tal

circunstância é evidente, como revelam, por exemplo, a existência da

Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e do Protocolo Facultativo à

Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças

em conflitos armados e do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos

da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia

infantil, ambos de 25/05/2000. Outro exemplo é o da Convenção sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, de

1979, e do Protocolo Facultativo à Convenção para a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 1999. Por fim, o próprio Pacto

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, também teu seu

Protocolo Facultativo.

Em vista do caráter desses tratados complementares, voltados a

promover a aplicação de tratados principais, seria desprovido de razoabilidade

o raciocínio que atribuísse ao tratado secundário status superior ao do tratado

principal. É esse o pensamento de Flávia Piovesan, nos seguintes termos:

A título de exemplo, destaque-se que o Brasil é parte da Convenção
contra a Tortura desde 1989, estando em vias de ratificar seu
Protocolo Facultativo. Não haveria qualquer razoabilidade se a este
último – tratado complementar e subsidiário ao principal – fosse
conferida hierarquia constitucional, enquanto que ao instrumento
principal fosse conferida hierarquia meramente legal. Tal situação
implicaria em agudo anacronismo do sistema jurídico.564

564 PIOVESAN, Flávia. Op.cit., p. 421. Cabe ressaltar que a obra foi publicada em 2005, época
em que o Brasil ainda não havia ratificado o Protocolo Facultativo à Convenção contra a
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 18/12/2002, o
que efetivamente ocorreu em 19/04/2007. A respeito, ver: BRASIL. Ministério das Relações
Exteriores. Divisão de Atos Internacionais. Atos multilaterais em vigor para o Brasil no âmbito
dos direitos humanos. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dhumanos.htm>. Acesso
em: 02/06/2007.
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Secundando a tese de Piovesan, afirma Valério Mazzuoli:

Ademais, deixar à livre escolha do Poder Legislativo a atribuição aos
tratados de direitos humanos de equivalência às emendas
constitucionais é permitir que se trate de maneira diferente
instrumentos com igual conteúdo principiológico, podendo ocorrer de
se atribuir equivalência de emenda constitucional a um Protocolo de
um tratado de direitos humanos (que é suplementar a um tratado
principal) e deixar sem esse efeito o seu respectivo Tratado-
quadro.565

Por fim, e em vista do aprofundamento da inserção do Brasil no

sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, ocorrido a partir do

fim do período autoritário 1964-1985, pensar em que tratados anteriores teriam

hierarquia infraconstitucional configuraria verdadeiro anacronismo, fugindo

ainda à razoabilidade, princípio consagrado implicitamente na ordem

constitucional, e contrariando o princípio da prevalência dos direitos humanos

nas relações internacionais, não só por um eventual descumprimento de

normas constantes de tratados, como também pela violação das regras do

Direito Internacional dos Direitos Humanos que preconizam que o Estado deve

tomar medidas para garantir que tais direitos prevaleçam em seu território.

Com isso, parte importante da doutrina entende que haveria dois

tipos de tratados de direitos humanos a partir do advento do § 3º do artigo 5º

da Constituição Federal: os tratados materialmente constitucionais, por força

exclusiva do § 2º do artigo 5º e; os tratados material e formalmente

constitucionais, materialidade que existiria por conta do disposto no § 2º do

artigo 5º e formalidade que seria atribuída a partir da aprovação do ato

internacional nos termos do § 3º do artigo 5º566.

Em todo caso, em vista da teoria do Direito Internacional dos

Direitos Humanos, entendemos que atribuir caráter diferenciado aos tratados

de direitos humanos oriundos de tratados fere os princípios da unidade e da

indivisibilidade desses direitos. Nesse sentido, devem os direitos humanos

565 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 100.
566 É o entendimento defendido por Flávia Piovesan. A propósito, ver: PIOVESAN,
Flávia.Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos
fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 422.
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consagrados em compromissos internacionais dos quais o Brasil faz parte ser

tratados igualmente. Como afirma Cançado Trindade:

Não há justificativa para a seletividade no presente domínio de
proteção. Erigido para defender a pessoa humana contra todas as
formas de dominação e arbitrariedade, o presente corpus júris de
proteção forma um todo harmônico e indivisível.567

É nesse azo que entendemos que realmente não é justificável que

haja tratados de direitos humanos com status constitucional e outros com

hierarquia infraconstitucional. Entretanto, entendemos também que atribuir a

alguns tratados caráter constitucional meramente no sentido material, e a

outros no sentido material e formal também configura tratamento diferenciado

aos direitos humanos oriundos de tratados internacionais, ferindo a “concepção

necessariamente integral”568 desses direitos, que tem como um de seus

principais desdobramentos a vedação de sua fragmentação em categorias.

A propósito, cabe, por fim, ressaltar a advertência de Mazzuoli:

O nosso poder reformador, ao conceber este § 3º (...) também rompe
a harmonia do sistema de integração dos tratados de direitos
humanos no Brasil, uma vez que cria “categorias” jurídicas entre os
próprios instrumentos internacionais de direitos humanos ratificados
pelo governo, dando tratamento diferente para normas internacionais
que têm o mesmo fundamento de validade, ou seja, hierarquizando
diferentemente tratados que têm o mesmo conteúdo ético, qual seja,
a proteção internacional dos direitos humanos.569

4.3.5 Aplicabilidade imediata dos direitos humanos

consagrados em tratados internacionais dos quais o

Brasil faça parte no ordenamento jurídico brasileiro

Já tivemos a oportunidade de examinar o procedimento de

ratificação dos tratados no ordenamento jurídico nacional, cabendo lembrar que

se trata de um ato complexo, que envolve as vontades do Presidente da

567 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos., v. 1, p. 25-26.
568 Id. p. 24. Entre as páginas 24 e 27 dessa obra, o autor disserta sobre a necessidade de que
os direitos humanos sejam tratados de forma condizente com as características de unidade e
indivisibilidade de que se reveste, e não fragmentados em categorias ou “gerações”. Tratamos
do tema no capítulo 2 desta pesquisa.
569 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), p. 100.
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República e do Congresso Nacional, este autorizando aquele a proceder à

ratificação do ato internacional.

A ratificação do tratado pelo Presidente da República é ato de

relações internacionais, que não se confunde com a emissão do Decreto

Presidencial que visa a determinar, no âmbito interno, a fiel execução da

referida convenção. Com a ratificação, confirma o Brasil, junto à comunidade

internacional e, especialmente, aos signatários de um compromisso

internacional, seu interesse em se vincular à observância de certas normas

internacionais. Já o Decreto Presidencial tem o condão de promulgar um

tratado do qual o Brasil passou a fazer parte, ordenando seu cumprimento em

território nacional, e de dar publicidade ao ato internacional, aperfeiçoando seu

processo de integração ao direito interno.

Entretanto, parte da doutrina brasileira de Direitos Humanos, por

meio de autores como Antônio Augusto Cançado Trindade e Flávia Piovesan,

entende que a regra de aplicação imediata dos direitos fundamentais,

constante do § 1º do artigo 5º da Constituição Federal570, interpretada

sistematicamente com o § 2º do mesmo artigo, implica na existência de uma

exceção no tocante ao trâmite de preparação dos tratados em geral. Nesse

sentido, para esses autores, seria prescindível a feitura do referido decreto no

tocante aos instrumentos internacionais que versem sobre direitos humanos.

Não é outro o magistério de Flávia Piovesan, que sustenta que

“basta o ato de ratificação (antecedido da assinatura do tratado e de sua

aprovação pelo Poder Legislativo) para que o tratado de direitos humanos

570 Em face dessa regra, conjuntamente com o parágrafo 2º do artigo 5º, Cançado Trindade
defende literalmente que “se, para os tratados em geral, se tem exigido a intermediação pelo
Poder Legislativo de ato com força de lei de modo a outorgar a suas disposições vigência ou
obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente no caso dos tratados
de proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é parte os direitos
fundamentais neles garantidos passam, consoante os artigos 5(2) e 5 (1) da Constituição
Brasileira de 1988 a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados e direta e
indiretamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico interno. Ver: CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, v. 1, p. 408.
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tenha aplicabilidade nos âmbitos internacional e interno”571. Afirma ainda a

supracitada autora, in verbis:

Nesta temática, o parágrafo 3º do artigo 5º tão somente veio a
fortalecer o entendimento em prol da incorporação automática dos
tratados de direitos humanos. Isto é, não parece razoável, a título
ilustrativo, que após todo o processo solene e especial de aprovação
dos tratados de direitos humanos (com a observância do quorum
exigido pelo artigo 60, parágrafo 2º), fique a incorporação do mesmo
no âmbito interno condicionada a um Decreto do Presidente da
República.572

Pode-se entender que a idéia de Flávia Piovesan está em

consonância com o princípio da máxima efetividade das normas

constitucionais, pelo qual deve o operador do Direito se preocupar em conferir

aos preceitos da Carta Magna a interpretação que assegure sua melhor

aplicação possível, circunstância que se torna ainda mais premente no tocante

aos direitos fundamentais, fundamentos basilares do Estado de Direito e

essenciais à promoção da dignidade humana. Dessa forma, não deveria ser

aceita tese que possa retardar a inserção de direitos consagrados em tratados

no bloco de constitucionalidade da Constituição Federal, até mesmo porque o

constituinte expressamente previu a aplicabilidade imediata de tais direitos, não

fazendo qualquer menção à sua origem, isto é, se obra do constituinte

originário ou não. Em conseqüência, deveria o texto constitucional ser

interpretado sistematicamente, como se extrai da hermenêutica constitucional

contemporânea. Por fim, poder-se-ia argumentar também que a aplicabilidade

imediata prevista no artigo 5º, §1º, da Constituição tem por mens legis

contrapor a eventual restrição ou supressão de tais direitos sob o pretexto de

não existir norma que os regulamente.

Entretanto, tal pensamento não é unânime no universo jurídico

brasileiro. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a

571 Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos
fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 426.
572 Em que pesem os argumentos embasadores de sua tese, Flávia Piovesan destaca que o
entendimento que adota não se trata de posição dominante, notadamente no Supremo Tribunal
Federal. Entrementes, a insigne autora aduz ainda que “o §3º do art. 5º tão-somente veio a
fortalecer o entendimento em prol da incorporação automática dos tratados de direitos
humanos. Isto é, não parece razoável, a título ilustrativo, que, após todo o processo solene e
especial de aprovação do tratado de direitos humanos (com a observância do quorum exigido
pelo art. 60, §2º), fique a sua incorporação no âmbito interno condicionada a um decreto do
Presidente da República”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional
internacional, p. 87.
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emissão do Decreto Presidencial é o ato final do processo de incorporação do

tratado ao ordenamento jurídico interno, que assegura sua promulgação e

publicação e lhe confere, portanto, a deveria executoriedade.

Elucidativo do entendimento do Pretório Excelso é a ementa da

ADIn 1.480/DF573, julgada em 1997, que teve como relator o Ministro Celso de

Mello, que aqui transcrevemos parcialmente:

O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a
execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem
jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato
subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas
vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve,
definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos
ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República,
que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF,
art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da
competência para promulgá-los mediante decreto. O iter
procedimental de incorporação dos tratados internacionais -
superadas as fases prévias da celebração da convenção
internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo
Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da
República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos
que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b)
a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato
internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a
obrigar no plano do direito positivo interno.

Em outro julgado, o Ministro Celso de Mello afirma que a

Constituição não consagrou, no tocante aos tratados, nem o princípio do efeito

direito nem o postulado da aplicabilidade imediata. Nesse sentido, enquanto

não for concluído o processo de incorporação dos tratados ao ordenamento

interno brasileiro, estes não poderão nem repercutir, desde sua entrada em

vigor no âmbito internacional, diretamente na esfera jurídica dos particulares,

nem terá vigência automática na ordem pátria. É o seguinte o teor do julgado,

que resumimos, visto que parte do acórdão reproduz o julgado citado no

parágrafo anterior:

E M E N T A: MERCOSUL - CARTA ROGATÓRIA PASSIVA -
DENEGAÇÃO DE EXEQUATUR - PROTOCOLO DE MEDIDAS
CAUTELARES (OURO PRET0/MG) - INAPLICABILIDADE, POR
RAZÕES DE ORDEM CIRCUNSTANCIAL - ATO INTERNACIONAL
CUJO CICLO DE INCORPORAÇÃO, AO DIREITO INTERNO DO
BRASIL, AINDA NÃO SE ACHAVA CONCLUÍDO À DATA DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DO EXEQUATUR, PROFERIDA PELO

573 STF, ADI-MC 1480 / DF - DISTRITO FEDERAL, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/1997, DJ 18-05-2001, p. 429.
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PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RELAÇÕES
ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL, O DIREITO COMUNITÁRIO
E O DIREITO NACIONAL DO BRASIL - PRINCÍPIOS DO EFEITO
DIRETO E DA APLICABILIDADE IMEDIATA - AUSÊNCIA DE SUA
PREVISÃO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO -
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA GERAL DE RECEPÇÃO PLENA E
AUTOMÁTICA DE ATOS INTERNACIONAIS, MESMO DAQUELES
FUNDADOS EM TRATADOS DE INTEGRAÇÃO - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. A RECEPÇÃO DOS TRATADOS OU
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM GERAL E DOS ACORDOS
CELEBRADOS NO ÂMBITO DO MERCOSUL ESTÁ SUJEITA À
DISCIPLINA FIXADA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

(...)

O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O
PRINCÍPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA
APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS. - A Constituição brasileira não consagrou, em
tema de convenções internacionais ou de tratados de integração,
nem o princípio do efeito direto, nem o postulado da aplicabilidade
imediata. Isso significa, de jure constituto, que, enquanto não se
concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os
tratados internacionais e os acordos de integração, além de não
poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se
refere aos direitos e obrigações neles fundados (princípio do efeito
direto), também não poderão ser aplicados, imediatamente, no
âmbito doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade
imediata). - O princípio do efeito direto (aptidão de a norma
internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e
obrigações, na esfera jurídica dos particulares) e o postulado da
aplicabilidade imediata (que diz respeito à vigência automática da
norma internacional na ordem jurídica interna) traduzem diretrizes
que não se acham consagradas e nem positivadas no texto da
Constituição da República, motivo pelo qual tais princípios não
podem ser invocados para legitimar a incidência, no plano do
ordenamento doméstico brasileiro, de qualquer convenção
internacional, ainda que se cuide de tratado de integração, enquanto
não se concluírem os diversos ciclos que compõem o seu processo
de incorporação ao sistema de direito interno do Brasil. Magistério da
doutrina. - Sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo
cuidando-se de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos
mecanismos institucionais de recepção das convenções
internacionais em geral, não bastando, para afastá-los, a existência
da norma inscrita no art. 4º, parágrafo único, da Constituição da
República, que possui conteúdo meramente programático e cujo
sentido não torna dispensável a atuação dos instrumentos
constitucionais de transposição, para a ordem jurídica doméstica,
dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no
âmbito do MERCOSUL. 574

Adicionalmente, cabe destacar que a mera ratificação do tratado

não necessariamente enseja a imediata geração de efeitos jurídicos, já que o

ato internacional pode depender da ratificação de outros Estados para entrar

574 STF, CR-AgR 8279 / AT - ARGENTINA, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,
julgado em 17/06/1998, DJ 10-08-2000, p. 6.
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em vigor, o que é o caso dos tratados bilaterais, que só geram efeitos com a

ratificação das duas partes, ou dos tratados multilaterais, que amiúde

necessitam de um número mínimo de ratificações. Por fim, é de se notar que

alguns tratados, mesmo já prontos para gerar efeitos, só entram em vigor após

certo prazo. Por tudo isso, defender a tese de que a ratificação já implica em

aplicabilidade imediata dos direitos constantes de um tratado significa atribuir

efeitos jurídicos a uma norma que, tecnicamente, ainda não existe.

Em vista da importância dos bens jurídicos resguardados pelos

tratados de direitos humanos, entendemos que tais direitos, quando

resguardados no bojo de tratados internacionais em vigor dos quais faça parte

o Brasil, devem ser aplicados imediatamente, tal qual se dá no tocante aos

direitos fundamentais em geral, pelo menos no sentido de que sejam

resguardados independentemente da existência de norma que os regule, nos

termos do artigo 5º, § 1º, da Constituição de 1988575.

Dissertando a respeito do tema, Canotilho afirma que o princípio da

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais se refere ao caráter

diretamente normativo desses direitos, ou seja, de que as normas que

estabelecem tais direitos são imediatamente eficazes na ordem jurídica,

normalmente dispensando regulamentação adicional, nos seguintes termos:

Recorde-se o sentido fundamental dessa aplicabilidade directa: os
direitos, liberdades e garantias são regras e princípios,
imediatamente eficazes e actuais, por via directa da Constituição e
não através da auctoritas interpositio do legislador. Não são simples
norma normarum, mas norma normata, isto é, não são meras
normas para a produção de outras normas, mas sim normas
directamente reguladoras de relações jurídico-materiais.576

Dessa forma, entendemos que a aplicação de um tratado de

direitos humanos no país não dispensa o Decreto Presidencial, mormente por

conta da importância deste no tocante à publicação. De fato, é o princípio da

publicidade exigência indispensável, no Estado de Direito, da segurança

jurídica inerente a este regime e requisito inafastável para que uma norma

possa gerar efeitos jurídicos no Brasil, sem o qual se cria situação anômala

575 Recordamos o teor do dispositivo em apreço: “As normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicação imediata”
576 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 385.
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que, a propósito, poderia vir a dificultar a proteção dos direitos garantidos em

convenções internacionais tanto pelo Estado como por particulares, por conta

do desconhecimento de suas normas. Além disso, não existe no universo

jurídico brasileiro norma que esteja dispensada do requisito da promulgação,

inclusive a própria Constituição Federal.

Acreditamos que a adoção da tese pela qual seria sempre

necessária a emissão do Decreto Presidencial para a promulgação e

publicação do tratado não representaria qualquer prejuízo, pois a prática

brasileira nos demonstra ser exíguo o prazo entre o interregno da ratificação

propriamente dita e da emissão do Decreto Presidencial a lhe garantir

exeqüibilidade. Por fim, poder-se-ia defender que qualquer violação de um

direito garantido em tratado, neste espaço temporal, e em vista de aparente

ação ou omissão do Presidente da República, voltada a prejudicar a execução

do tratado no Brasil, poderá ser buscada no Poder Judiciário, onde se poderá

alegar a tese defendida por Flávia Piovesan.

4.3.6 A denúncia de tratados de direitos humanos

A denúncia é o ato unilateral pelo qual o Estado se desvincula de

um tratado, desobrigando-se de cumprir os compromissos estabelecidos em

seu bojo sem que isso gere a possibilidade de responsabilização internacional.

É a denúncia também sujeita ao cumprimento de determinadas

formalidades jurídicas. Com efeito, os próprios textos dos tratados

normalmente permitem a denúncia e prevêem procedimentos específicos

concernentes a sua implementação, inclusive no campo do Direito Internacional

dos Direitos Humanos577, que normalmente se referem à necessidade de um

de aviso prévio. Cabe destacar, porém, que a denúncia não isenta o Estado

577 A título de exemplo, o artigo 78 da Convenção Americana de Direitos Humanos determina
que “1. Os estados-partes poderão denunciar esta Convenção depois de expirado o prazo de
cinco anos, a partir da data em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando
o Secretário-Geral da Organização, o qual deve informar as outras partes. 2. Tal denúncia não
terá o efeito de desligar o estado-parte interessado das obrigações contidas nesta Convenção,
no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver
sido cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito”. Ainda a título de
exemplo, outros tratados que o fazem são a Convenção contra a Tortura (artigo 31) e a
Convenção sobre os Direitos da Criança (artigo 52). Ver: PIOVESAN, Flávia. Tratados
internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos
em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 423-424.
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signatário de cumprir as obrigações relativas a atos ou omissões ocorridos

antes da data em que venha a produzir efeitos.

No âmbito interno, por sua vez, a denúncia, como ato de relações

internacionais que é, compete normalmente ao Poder Executivo dos Estados,

órgão em geral incumbido de executar a política de relações internacionais das

entidades estatais. Entretanto, ao contrário do processo de vinculação a um

tratado, que amiúde requer a autorização parlamentar, ainda é comum, na

prática dos Estados, que a denúncia não esteja condicionada à prévia

permissão do Poder Legislativo.

No Brasil, compete ao Poder Executivo administrar a dinâmica das

relações internacionais do Estado brasileiro. Nesse sentido, a denúncia, como

ato pelo qual o Brasil manifesta a parceiros internacionais que não mais deseja

se manter vinculado a determinado compromisso consagrado na forma de

tratado, é da alçada do Poder Executivo578. Entretanto, não existe norma, na

Constituição Federal ou em outro diploma legal interno, que sequer disponha

explicitamente sobre a denúncia dos tratados, estabelecendo a forma como a

autoridade brasileira deverá proceder para fazê-la. Nesse sentido, e com o

intuito de estabelecer o fundamento para a denúncia, parte da doutrina entende

que, quando o Executivo ratifica o tratado, o faz na totalidade de seu texto,

incluindo as cláusulas de denúncia que esses documentos incluem579.

Com a possibilidade de inclusão de normas oriundas de tratados de

direitos humanos no bloco de constitucionalidade brasileiro e, mais

especificamente, no âmbito dos direitos fundamentais consagrados pela ordem

constitucional pátria, vem à baila a circunstância de que esses direitos seriam

protegidos pelo artigo 60, § 4º, da Constituição, constituindo, portanto, cláusula

pétrea, pelo que é vedada sua retirada da Carta Magna. Com isso, uma

578 É o que se infere da leitura dos incisos VII e VIII do artigo 84 da Constituição, que determina
textualmente: “Compete privativamente ao Presidente da República: VII - manter relações com
Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; VIII - celebrar tratados,
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
579 Nesse sentido, Celso de Albuquerque Mello cita Clóvis Bevilácqua que, em parecer como
Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, afirmava que “o tratado ao ser
aprovado pelo Legislativo o é por inteiro, inclusive a cláusula de denúncia”. MELLO, Celso de
Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 130.
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eventual denúncia de um tratado de direitos humanos poderia configurar

alteração indevida no catálogo de direitos protegidos pela Constituição, a qual

poderia, cabe lembrar, ser efetuada de maneira deveras simplificada por parte

do Presidente da República, o qual não necessitaria de nenhuma autorização

de órgão diverso para tal.

O pensamento de Flávia Piovesan dirige-se nesse sentido:

Ao admitir-se a hierarquia constitucional de todos os tratados de
direitos humanos, há que se ressaltar que os direitos constantes dos
tratados internacionais, como dos demais direitos e garantias
individuais consagrados pela Constituição, constituem cláusula
pétrea e não podem ser abolidos por meio de emenda à
Constituição, nos termos do art. 60, parágrafo 4º, da Constituição.
Atente-se que as cláusulas pétreas resguardam o núcleo material da
Constituição, que compõe os valores fundamentais da ordem
constitucional. Os direitos enunciados em tratados internacionais em
que o Brasil seja parte ficam resguardados pela cláusula pétrea
“direitos e garantias individuais”, prevista no art. 60, parágrafo 4º,
inciso IV, da Carta.580

Carla Proner também afirma que, a partir do momento em que os

tratados de direitos humanos se revestem de constitucionalidade material,

“constituem cláusula pétrea e não podem ser suprimidos por meio de emenda à

Constituição”581, tese também defendida por Valério Mazzuoli582.

Flávia Piovesan, porém, distingue aqueles tratados de direitos

humanos materialmente constitucionais daqueles material e formalmente

constitucionais, sendo os primeiros suscetíveis de denúncia, por conta das

“peculiaridades do regime de direito internacional público”583, e os segundos

insuscetíveis de serem denunciados, restando protegidos pelas normas

constitucionais que vedam emendas à Constituição. Carla Proner também

entende que os tratados constitucionalmente materiais, ou seja, aqueles

580 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 423.
581 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção, p. 157.
582 A respeito,ver: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua
eficácia, p. 107-111.
583 Ao referir-se a essas peculiaridades, Flávia Piovesan menciona o fato de que “cabe ao
Estado-parte tanto o ato de ratificação do tratado como o ato de denúncia, ou seja, o ato de
retirada do mesmo tratado. Os direitos internacionais apresentam, assim, uma natureza
constitucional diferenciada”. PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e
a reforma do Judiciário. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor
Ricardo Lobo Torres, p. 424.
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abrangidos somente pelo § 2º do artigo 5º da Constituição Federal, são

suscetíveis de denúncia584.

Para Flávia Piovesan, portanto, não poderiam os tratados de

direitos humanos que foram submetidos ao processo de aprovação

congressual constante do § 3º do artigo 5º ser denunciados, já que as regras

que consagram passaram a fazer parte do texto constitucional, contanto ainda

com a legitimidade auferida a partir da submissão a um processo de aprovação

mais complexo. Nesse sentido, afirma a autora o que se segue:

Ora, se tais direitos internacionais passaram a compor o quadro
constitucional, não só no campo material, mas também formal, não
há como admitir que um ato isolado e solitário do Poder Executivo
subtraia tais direitos do patrimônio popular – ainda que a
possibilidade de denúncia esteja prevista nos próprios tratados de
direitos humanos ratificados, como já apontado. É como se o Estado
houvesse renunciado a essa prerrogativa de denúncia, em virtude da
“constitucionalização formal” do tratado no âmbito jurídico interno.585

Já Valério Mazzuoli também não admite a denúncia de tratados de

direitos humanos que passaram a adquirir status constitucional formal com

fulcro no parágrafo 3º do artigo 5º, por conta do fato de estes terem passado a

fazer parte do texto constitucional como emendas constitucionais, passando

portanto a serem insuscetíveis de reforma. Entretanto, afirma o autor que seria

possível a denúncia dos demais tratados de direitos humanos, materialmente

constitucionais nos termos do parágrafo 2º do artigo supracitado, ainda que o

ato gerasse efeitos apenas internacionalmente, evitando que o Brasil responda

pelo descumprimento de um tratado no âmbito internacional, mas não

internamente, já que estas normas já estariam protegidas de alteração, por

também serem insuscetíveis de alteração. Nesse sentido, as palavras do autor:

Ou seja, nada impede que, tecnicamente, se denuncie um tratado de
direitos humanos que tem apenas status de norma constitucional,
pois internamente nada muda, uma vez que eles já se encontram
petrificados no nosso sistema de direitos e garantias, importando tal
denúncia apenas em livrar o Estado brasileiro de responder pelo
cumprimento do tratado no âmbito internacional.586

584 PRONER, Carol. Op. cit., p. 157.
585 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 425.
586 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia, p. 109.
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Não obstante a notoriedade dos supramencionados autores no

âmbito dos debates acadêmicos sobre direitos humanos no Brasil atual, e em

vista do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais,

deve a possibilidade de denúncia ser vista de ângulo que privilegie o primado

que a dignidade humana assumiu no contexto da política externa brasileira e

dentro do universo jurídico pátrio.

Com efeito, e partindo da própria distinção feita por Flávia

Piovesan, a denúncia de um tratado de direitos humanos que se revista

meramente do status de constitucionalidade material pode efetivamente

caracterizar dano à prevalência dos direitos humanos, ao passo que vedar a

denúncia de certos tratados, que possam ser substituídos por outros que

ampliem a proteção da dignidade humana, pode significar verdadeiro

engessamento da ordem jurídica. Ademais, parece-nos um tratamento de

lógica duvidosa no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos e em

vista da prevalência deste corpo normativo, já que estabelece regimes jurídicos

diferentes para tratados que versam sobre o mesmo tema, abrindo a

possibilidade de que o Estado se descomprometa com certos aspectos de

proteção da pessoa, quando o princípio da prevalência dos direitos humanos

exige que o Estado avance na garantia do primado da dignidade humana no

mundo do qual faz parte. Por fim, se a existência das cláusulas pétreas visa

mormente a proteger, como reconhece a própria Flávia Piovesan587, o núcleo

duro da ordem constitucional, do qual fazem parte os direitos da pessoa,

parece-nos óbvio que permitir que essa ordem seja alterada pelo ato da

denúncia é violar o teor dessas cláusulas.

Além disso, se a denúncia implica em efeitos semelhantes à

revogação de uma norma, como admitir que uma norma revogada continue a

regular relações jurídicas que ocorram depois de seu desaparecimento do

ordenamento jurídico? Ainda que, em nome do primado dos direitos humanos,

587 De fato, em análise exatamente sobre o tema da denúncia de tratados de direitos humanos,
a autora afirma que “as cláusulas pétreas resguardam o núcleo material da Constituição, que
compõe os valores fundamentais da ordem constitucional”. PIOVESAN, Flávia. Reforma do
Judiciário e direitos humanos. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, Pedro; TAVARES,
André Ramos. Reforma do Judiciário: analisada e comentada, p. 73.
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tal situação se admita, não nos parece muito consentânea com a lógica

jurídica.

Em síntese, entendemos que permitir a denúncia de alguns

tratados de direitos humanos é, novamente, estabelecer um tratamento

diferenciado dos direitos que se encontram consagrados nesses

compromissos, novamente ferindo aquilo que Cançado Trindade chama de

“concepção necessariamente integral”588 desses direitos, a qual tem como um

de seus principais desdobramentos, cabe recordar, a vedação da divisão dos

direitos humanos em categorias diferentes.

É nesse sentido que, com vistas a garantir a prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais, entendemos que deve ser

mantida a possibilidade de o Brasil denunciar um tratado, mas apenas para que

este seja substituído por outro compromisso internacional que amplie a

proteção da pessoa, atualizando, portanto, o universo jurídico em vista do

primado que adquiriu a proteção da dignidade humana.

Em todo caso, pela importância dos bens jurídicos envolvidos, não

nos parece razoável que o ato da denúncia continue a ser exclusivo do Poder

Executivo, sem o controle democrático inerente à atuação do Poder Legislativo,

que é, a propósito, inafastável dentro do Estado Democrático de Direito.

De fato, se a participação do Congresso Nacional é necessária

para comprometer o Estado, com todas as implicações cabíveis sobre as

relações jurídicas e sobre a sociedade como um todo, não se percebe motivo

para que não o seja para descomprometer o Estado. A propósito, recorde-se

que a revogação de uma lei interna no Brasil, que geralmente é feita por outra

lei, normalmente envolve o parlamento, que delibera sobre o novo texto legal.

A respeito do tema, afirmou Flávia Piovesan que “se para a

ratificação é necessário um ato complexo, fruto da conjugação de vontades do

588 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 1, p. 24. Entre as páginas 24 e 27 dessa obra, o autor disserta sobre a
necessidade de que os direitos humanos sejam tratados de forma condizente com as
características de unidade e indivisibilidade de que se reveste, e não fragmentados em
categorias ou “gerações”.
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Executivo e Legislativo, para o ato de denúncia também este deveria ser o

procedimento”589. Já Süssekind afirma o que se segue:

O governo do país é, sem dúvida, quem pratica os atos
administrativos que formalizam a ratificação e a denúncia dos
tratados. E assim é no Brasil. Mas se o governo não pode ratificar o
tratado ou a ele aderir sem que o mesmo haja sido previamente
aprovado pelo Congresso Nacional, segue-se a fortiori que não
poderá denunciá-lo, fazendo cessar sua vigência no ou para o país,
independentemente de autorização do Legislativo. Consoante o
magistério de Pontes de Miranda, “aprovar tratado, convenção ou
acordo, permitindo que o Poder Executivo o denuncie, sem consulta,
sem aprovação, é subversivo aos princípios constitucionais”.590

Na atualidade, já são vários os casos de Estados que começam a

exigir que a denúncia de tratados, em geral ou de direitos humanos, esteja

sujeita à aprovação congressual. É o caso da Constituição do Reino da

Espanha que estabelece que a denúncia dos tratados dependerá da

autorização do parlamento espanhol, nos seguintes termos:

Artículo 94.
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por
medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las
Cortes Generales, en los siguientes casos:
a)Tratados de carácter político.
b)Tratados o convenios de carácter militar.
c)Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del
Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el
Titulo I.
d)Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para
la Hacienda Pública.
e)Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de
alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

Artículo 96.
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se
utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el
artículo 94. (Grifo nosso)591

Já a Argentina, a partir da Reforma Constitucional de 1994, passou

a exigir que os tratados de direitos humanos só possam ser denunciados pelo

589 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 424.
590 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho, p. 53.
591 ESPANHA. Tribunal Constitucional de España. Constitución española. Disponível em: <
http://www.tribunalconstitucional.es/constitucion/laconstitucion.html>. Acesso em: 07/06/2007.
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Poder Executivo argentino a partir da prévia aprovação de dois terços dos

membros de cada câmara do Congresso Nacional daquele país:

Art. 75.- Corresponde al Congreso:

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a
las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del
Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego
de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional.592

O Paraguai também adota norma a respeito, determinando, no

artigo 142 de sua Constituição, que “Los tratados internacionales relativos a los

derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que

rigen para la enmienda de esta Constitución”593.

Por enquanto, como anteriormente mencionamos, a denúncia no

Brasil continua ato de competência do Poder Executivo, que dispensa a

autorização congressual ou de qualquer outro órgão estatal. Entretanto, já

existem autores que advogam posicionamento diferente, a exemplo de Flávia

Piovesan, que propõe “a necessidade do requisito de prévia autorização pelo

592 ARGENTINA. Honorable Senado de la Nación. Constitución de la República Argentina.
Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php>. Acesso
em: 07/06/2007.
593 PARAGUAI. Honorable Cámara de Diputados. Constitución de la República del Paraguay.
Disponível em: <http://www.diputados.gov.py/constitucion/constitucion_espanol1992.pdf>.
Acesso em: 05/07/2007.
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Legislativo de ato de denúncia de determinado tratado internacional pelo

Executivo, o que democratizaria o processo de denúncia”594.

Eventualmente, a regulamentação da intervenção congressual nos

assuntos relativos à denúncia dos tratados pode vir a ser estabelecida nos

próximos anos, em vista do aparente interesse que o Poder Constituinte

brasileiro vem demonstrando em regular os principais aspectos jurídicos da

inserção internacional do Brasil. Com efeito, foi apresentada, em 2002, a

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 00023/2002595, que propunha a

alteração do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, que explicita a

competência do Congresso Nacional no exame dos tratados, acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao

patrimônio nacional. O objetivo da proposta em apreço era exigir que o

Congresso também se manifestasse sobre qualquer mudança nos tratados

abrangidos pelo artigo, bem como quanto à denúncia de tais acordos.

Entretanto, a proposta foi arquivada em março de 2007596, nos termos do artigo

332 do Regimento Interno do Senado Federal, visto que já havia ultrapassado

o prazo máximo de duas legislaturas previsto para tramitação de propostas de

emenda constitucional, não havendo tampouco sido requerida a continuidade

de sua tramitação nos termos previstos por esse Regimento597. Além disso, o

594 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de direitos humanos e a reforma do Judiciário.
In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, p. 424.
595 A informação acerca do teor da PEC 00023/2003 constava do sítio na Internet do Instituto
de Estudos Sócio-Econômicos (INESC), organização não-governamental que visa a "Contribuir
para o aprimoramento da democracia representativa e participativa visando à garantia dos
direitos humanos, mediante a articulação e o fortalecimento da sociedade civil para influenciar
os espaços de governança nacional e internacional" e consta de estudo relativo às propostas
legislativas com escopo internacional em tramitação no Congresso Nacional, que recolheu
informações disponíveis no sítio do Senado Federal em 20/10/2006. INSTITUTO DE
ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS (INESC). Congresso Nacional: mapeamento de propostas
com escopo internacional em tramitação. Disponível em: <http://www.inesc.org.br/temas-de-
atuacao/politica-internacional/Mapeamento%20-
%20Internacional%20proposicoes%20legislativas.pdf>. Acesso em: 08/06/2007.
596 BRASIL. Senado Federal. PEC 00023 / 2002 de 15/05/2002. Disponível em: <
http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=50309>. Acesso em:
08/06/2007.
597 O artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece que “Ao final da
legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação no Senado, exceto: I – as
originárias da Câmara ou por ela revisadas; II – as de autoria de Senadores que permaneçam
no exercício de mandato ou que tenham sido reeleitos; III – as apresentadas por Senadores no
último ano de mandato; IV – as com parecer favorável das comissões; V – as que tratem de
matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional (Const., art. 49); VI – as que tratem
de matéria de competência privativa do Senado Federal (Const., art. 52); VII – pedido de
sustação de processo contra Senador em andamento no Supremo Tribunal Federal (Const.,
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Senador Antônio Carlos Júnior, que a apresentou, não mais se encontrava no

Senado Federal.

Em todo caso, cabe ressaltar que já restou explicitada no

ordenamento jurídico a possibilidade de que o Congresso Nacional intervenha

em processos de alteração do teor de tratados dos quais o Brasil faça parte,

pelo que não é impossível vislumbrar que, em futuro próximo, esse escrutínio

seja exigido também no tocante a análise da desvinculação de um tratado598.

4.4 O tratamento dos tratados internacionais de direitos

humanos no Brasil à luz do princípio da primazia dos direitos

humanos nas relações internacionais e do princípio da

primazia da norma mais favorável

Conforme analisamos anteriormente, o princípio da primazia dos

direitos humanos nas relações internacionais também implica em que sejam

tomadas medidas para que, no âmbito interno brasileiro, seja assegurada

prevalência a esses direitos.

Com efeito, a eficácia do princípio em epígrafe implica em que o

Brasil deverá empreender esforços para cumprir compromissos internacionais

na área de direitos humanos, celebrados com outros Estados e com

organizações internacionais. Entrementes, tais tratados incluem cláusulas que

se referem diretamente à adoção de medidas voltadas à promoção dos direitos

humanos dentro dos Estados, que permitam, em vista do fato de que a maioria

art. 53, §§ 3o e 4o, EC no 35/2001). § 1o Em qualquer das hipóteses dos incisos do caput, será
automaticamente arquivada a proposição que se encontre em tramitação há duas legislaturas,
salvo se requerida a continuidade de sua tramitação por 1/3 (um terço) dos Senadores, até 60
(sessenta) dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura seguinte ao
arquivamento, e aprovado o seu desarquivamento pelo Plenário do Senado. § 2o Na hipótese
do § 1o, se a proposição desarquivada não tiver a sua tramitação concluída, nessa legislatura,
será, ao final dela, arquivada definitivamente”. BRASIL. Senado Federal. Regimento Interno.
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/regsf/RegSFVolI.pdf>. Acesso em:
08/06/2007.
598 A título de exemplo, mencionamos o Tratado de Extradição entre a República Federativa do
Brasil e a República do Peru, celebrado em Lima, em 25 de agosto de 2003, que estabelece no
artigo 2º, que ” São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Tratado, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional”. Ver: BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 5.853, de 19 de
julho de 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5853.htm>. Acesso em: 08/06/2007.
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das pessoas no mundo vive sob jurisdição estatal, que efetivamente tenham

eficácia os direitos previstos nos acordos internacionais.

Em pontos anteriores, apresentamos exemplos do que acabamos

de mencionar extraídos dos próprios tratados. A título de exemplo adicional da

obrigação da adoção de medidas de caráter interno, apresentamos aqui o teor

expresso do artigo 2º, 1, da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos

ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que determina explicitamente

que “Cada Estado Parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo,

administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos

de tortura em qualquer território sob sua jurisdição”.

Com isso, o Brasil, que adotou, em sua própria Constituição,

princípio que implica em que os direitos humanos tenham prevalência na vida

social internacional, fica obrigado a assegurar essa prevalência, o que,

entendemos, demandaria, em princípio, assegurar caráter ao menos

constitucional a todas as normas internacionais de direitos humanos no

ordenamento jurídico.

A Constituição é, no dizer de Canotilho, a “lei proeminente que

conforma o Estado”599, pelo que toda a organização e funcionamento da

entidade estatal e de seus órgãos e agentes, em todos os Poderes, deve se

pautar por seus preceitos acima de quaisquer outros. Nesse sentido, se a Carta

Magna garante a “prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais”, e se esse “prevalência” implica em assegurar o primado desses

valores também no âmbito interno, não podem estar os direitos humanos, no

mínimo, e pelo menos em princípio, em outro patamar da ordem jurídica que

não o constitucional, nível prevalente da pirâmide hierárquica do ordenamento

pátrio.

Tal possibilidade foi explicitada pelo parágrafo 2º do artigo 5º do

texto da Carta Magna, que, como analisamos anteriormente, mantém aberta a

ordem constitucional brasileira aos direitos oriundos de tratados dos quais o

Brasil faça parte, permitindo, pelo menos aparentemente, que sejam incluídos

599 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 89.
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no catálogo de direitos fundamentais da Constituição Federal. O caráter de

relevância prioritária dos direitos humanos na ordem interna é também

referendado pelo próprio parágrafo 3º do artigo 5º, que, não obstante as

controvérsias acerca de seu efetivo alcance, expressamente abre a

possibilidade de que os direitos humanos consagrados em tratados

internacionais passem a ser considerados forma de emendar a Carta Magna.

Entretanto, o que vemos na prática, como bem comprova a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), é que a prevalência dos

direitos humanos ainda não é garantida na prática. Adicionalmente, o próprio

teor do parágrafo 3º do artigo 5º ainda abre a possibilidade de que se

constituam entendimentos de que haja direitos humanos internacionais

infraconstitucionais ou de que prevaleçam diferenciações entre direitos que, por

sua igual importância primordial, devem ser qualificados igualmente.

Dessa forma, entendemos que a garantia da prevalência dos

direitos humanos passa pela superação de polêmicas doutrinárias e

jurisprudenciais, a qual requer, primeiramente, o estabelecimento expresso de

seu caráter constitucional formal, ou seja, a declaração, no texto constitucional,

de que os direitos humanos oriundos de tratados internacionais passam a

adquirir hierarquia constitucional.

Dessa forma, poderiam ser superados entendimentos formalistas

ainda prevalecentes no universo jurídico, que ainda não se pautam pela

importância suprema do valor da dignidade humana. A consagração do caráter

constitucional dos direitos humanos seria também maneira de compatibilizar a

necessidade primária de promoção desses direitos com a manutenção de

entendimentos de que a supremacia da Constituição é tal que prevalece

mesmo sobre os direitos humanos. Por fim, para a parte da doutrina que

entende que o caráter constitucional de uma norma é também determinado

pelo procedimento de sua aprovação, cabe recordar que a aprovação de uma

emenda constitucional ou a feitura de uma nova Constituição que declarasse a

constitucionalidade de todos os tratados de direitos humanos certamente se

daria por um quorum qualificado em relação às demais normas.
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A respeito, Hernán Salgado Pesantes, entende que os direitos

humanos e a Constituição são indissociáveis. Com efeito, o autor afirma que

aqueles, pela importância especial de que se revestem, têm como lugar natural

no ordenamento jurídico o sistema constitucional, considerado essencial para a

organização e funcionamento do Estado e da sociedade, in verbis:

Es decir, la Constitución consagró los derechos inherentes al ser
humano y por tener una categoria especial no debían quedar
inscritos em cualquier cuerpo legal sino que serían establecidos em
la Ley de las Leyes, en la Ley considerada como fundamental para la
comunidad política estatal.600

Ainda no mesmo espírito, afirma o mesmo autor:

Nos vamos a referir, de modo sucinto, a la protección especial de
carácter jurisdicional que tienen los derechos humanos por estar
consagrados en la Constitución. Ésta, por ser la norma superior a
todas y de jerarquía mayor en el ordenamiento jurídico estatal há
sido objeto de protección jurídica –y también política – que legitima
las actuaciones del Poder y de sus titulares, los gobernantes.601

A Constituição da República Argentina, por exemplo, atribui, em

seu art. 75/22, hierarquia constitucional para determinadas convenções de

direitos humanos, abrindo ainda a possibilidade de que futuros instrumentos

internacionais de direitos humanos venham também a ser constitucionalizados

a partir do momento em que sejam submetidos a um procedimento mais

complexo de aprovação congressual, que é o mesmo adotado pela

Constituição argentina para aprovar uma alteração do texto constitucional:

“Art. 75.- Corresponde al Congreso: 22. Aprobar o desechar tratados
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del

600 SALGADO PESANTES, Hernán. La constitución y los derechos humanos. In: LEÃO, Renato
Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos: estudos em
homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 59-60.
601 Id. p. 74.
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Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego
de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional”.602

Com a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos,

passam os direitos humanos constantes desses instrumentos a gozar de

autêntica supremacia na ordem jurídica nacional, pautando a ação estatal, a

vida social e toda a elaboração e interpretação do restante do ordenamento

jurídico, e a contar com a proteção inerente à rigidez das normas dos sistemas

constitucionais de Constituições rígidas, que no Brasil se resume,

simplesmente, à vedação inclusive de que seja proposta sua retirada da

Constituição603.

Entretanto, a constitucionalização das normas de direitos humanos

pode ser insuficiente para alcançar o desiderato de garantir a prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais do Brasil se não for assegurado,

por exemplo, que nos conflitos que envolvam disposições de direitos humanos

de qualquer nível hierárquico do ordenamento jurídico, constitucionais ou não,

e inclusive constitucionais entre si, seja assegurado o objetivo estatuído pelo

Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é garantir a maior proteção

possível à pessoa604, para o que deve ser assegurada a eficácia da norma que

602 ARGENTINA. Honorable Senado de la Nación. Constitución de la República Argentina.
Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php>. Acesso
em: 07/06/2007. Cabe ressaltar que o artigo 30 da Carta Magna argentina determina que o
texto constitucional daquele Estado só poderá ser reformado pelo voto de dois terços dos
membros do Congresso argentino, nos seguintes termos: “La Constitución puede reformarse
en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el
Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará
sino por una Convención convocada al efecto”.
603 A doutrina estrangeira também respalda as conseqüências que listamos da inclusão dos
direitos humanos constantes de um tratado no sistema constitucional. Exemplo disso é Carlos
Ayala Corao, que afirma que, quando os tratados adquirem status constitucional, “adquieren la
supremacia y en consecuencia la rigidez propias de la Constitución”. “AYALA CORAO, Carlos
M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. In:
LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito internacional dos direitos humanos:
estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, p. 90.
604 A este respeito, lembra Cançado Trindade que “a tendência e o propósito da coexistência de
distintos instrumentos jurídicos – garantindo os mesmos direitos – são no sentido de ampliar e



282

melhor proteja a pessoa, seguindo aquilo que preconiza o princípio da primazia

da norma mais favorável.

Com efeito, Cançado Trindade teoriza que, no contexto atual, em

que a proteção dos direitos humanos adquiriu o caráter de preocupação

primordial da comunidade internacional, e em que Direito Internacional e

interno interagem em prol da promoção da dignidade humana, não mais se

justifica que as ordens internacional e interna reivindiquem prevalência. Nesse

sentido, em caso de conflito entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos

e a ordem jurídica brasileira, deveria ser garantida a aplicação da norma que

melhor conferisse a devida proteção ao indivíduo, internacional ou interna.

Nesse sentido, as palavras do autor:

Não há mais pretensão de primazia de um ou de outro, como na
polêmica clássica e superada entre monistas e dualistas. No
presente domínio de proteção, a primazia é da norma mais favorável
às vítimas, seja ela norma de direito internacional ou de direito
interno. Este e aquele aqui interagem em benefício dos seres
protegidos.605

Como vimos anteriormente, esta é a solução explicitamente

consagrada nos próprios textos dos tratados internacionais de direitos

humanos, encontrando-se, no dizer de Cançado Trindade, em “clara

consonância com a tendência hodierna de ampliar e fortalecer, ao invés de

restringir e debilitar, a proteção internacional dos direitos humanos”606. À guisa

de exemplo, para não nos tornarmos repetitivos, lembramos que essa tese é

adotada tanto no âmbito global como no regional, vedando toda e qualquer

restrição ou derrogação de direitos consagrados em qualquer Estado em

virtude não só de tratados que não os reconheçam ou os reconheçam de

maneira menos favorável, mas também de qualquer norma jurídica, interna ou

internacional, que faça o mesmo.

fortalecer a proteção”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito
internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos. In CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto. (editor). A incorporação das normas internacionais de direitos humanos no
direito brasileiro, p. 234.
605 Id. p. 231.
606 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, v. 2. p. 47.
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No plano global, por exemplo, o princípio da primazia da norma

mais favorável restou consagrado no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, em

seu artigo 5 (item 2), que veda explicitamente qualquer restrição ou derrogação

de direitos reconhecidos pelos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes

desse compromisso internacional pelo fato de que o Pacto não os reconheça

ou os reconheça em menor grau, nos seguintes termos:

Art. 5o - 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer estado-parte no 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.

No âmbito do sistema interamericano, também foi proclamado o

princípio da primazia da norma mais favorável por meio de preceito

expressamente vazado no texto da Convenção Americana de Direitos

Humanos (Pacto de São José), que proíbe que a interpretação e aplicação de

qualquer disposição dessa Convenção possam restringir o gozo e o exercício

de qualquer direito garantido por outras normas internacionais e internas, nos

seguintes termos:

Art. 29 - Normas de interpretação

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada
no sentido de:
a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo,
suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos
na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a prevista nela;
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que
possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos
estados-partes ou em virtude de Convenções 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;
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos
internacionais da mesma natureza.

Cabe ressaltar que, em vista do teor dos textos acima, o princípio

da primazia da norma mais favorável se aplica não só a conflitos entre normas

de Direito Internacional e de Direito Interno brasileiro, mas entre normas de

direitos humanos de qualquer tipo, abrangendo também conflitos entre normas

internacionais de direitos humanos entre si e mesmo entre normas internas.
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Em vista, portanto, do princípio da primazia dos direitos humanos

nas relações internacionais do Brasil e das prescrições do Direito Internacional

dos Direitos Humanos, às quais nosso país já aderiu, que preconizam o

princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo com regra

hermenêutica e de solução dos conflitos entre normas de direitos humanos,

deveria o legislador haver-se preocupado em consagrar expressamente esse

preceito, o que ainda não ocorreu.

O princípio da primazia da norma mais favorável à vítima já vem

encontrando guarida no Brasil. Exemplo disso é o voto do Juiz Antônio Carlos

Malheiros, do Primeiro Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, na

Apelação 613.053-8, que restou vazado nos seguintes termos:

Os princípios emanados dos tratados internacionais, a que o Brasil
tenha ratificado, equivalem-se às próprias normas constitucionais (...)
atendendo-se ao critério da primazia da norma mais favorável à
vítima, conclui-se que merece ser extirpado da ordem jurídica
nacional o cabimento da possibilidade de prisão do depositário infiel
e do alienante fiduciário após a ratificação do Pacto de São José.607

Na Venezuela, a Constituição da República Bolivariana da

Venezuelana, consignou expressamente a hierarquia dos tratados

internacionais de direitos humanos por meio de seu artigo 23, conferindo-lhes

status constitucional, desde que contenham normas mais favoráveis do que as

leis venezuelanas em geral, consagrando assim o princípio da primazia da

norma mais favorável ao indivíduo, nos seguintes termos:

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional
y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas
por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Poder Público.608

Em análise a respeito da Constituição venezuelana, Carlos Ayala

Corao aduz que restou consagrada a chamada “jerarquía al menos

607 PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema interamericano
de proteção, p. 159.
608 VENEZUELA. Tribunal Supremo de Justicia. Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Disponível em: <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm>. Acesso
em: 10/06/2007.
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constitucional de los tratados relativos a los derechos humanos” 609. Ainda

acerca da Constituição venezuelana, Valério Mazzuoli ressalta que esta teve o

condão de “erigir expressamente o princípio da primazia da norma mais

favorável a princípio hermenêutico constitucional”610. A propósito, o autor

assinala que chegou a propor uma redação para o parágrafo 3º do artigo 5º da

Constituição brasileira cujo teor comportasse este princípio, nos seguintes

termos:

§ 3º: Os tratados internacionais referidos pelo parágrafo anterior,uma
vez ratificados, incorporam-se automaticamente na ordem interna
brasileira com hierarquia constitucional, prevalecendo, no que forem
suas disposições mais benéficas ao ser humano, às normas
estabelecidas por esta Constituição.611

Outro Estado que abriu expressamente a possibilidade de

aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável foi a Costa Rica,

ainda que não no campo expresso da Constituição escrita, e sim na

jurisprudência. Com efeito, a Constituição da Costa Rica consagra a hierarquia

supralegal dos tratados de direitos humanos, colocando-os em status

infraconstitucional, mas acima das leis, nos seguintes termos:

ARTÍCULO 7 - Los tratados públicos, los convenios internacionales y
los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea
Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos
designen, autoridad superior a las leyes.612

Entretanto, a própria Constituição Política daquele país abre

espaço para entendimentos que defendem a constitucionalidade dos tratados

de direitos humanos dos quais a Costa Rica faz parte, nos termos do artigo 48

da Carta Magna costarricense613, que determina que garantias constitucionais

609 AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados
de derechos humanos. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 92.
610 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo §3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista
Forense, volume 378 (março/abril), Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 98.
611 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, Constituição e os tratados internacionais:
estudo analítico da situação e aplicação do tratado na ordem jurídica brasileira, p. 348.
612 COSTA RICA. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Constitución Política –
República de Costa Rica. Disponível em:
<http://www.asamblea.go.cr/proyecto/constitu/const3.htm>. Acesso em: 10/07/2007.
613 Id. O artigo 48 da Constituição da Costa Rica dispõe precisamente que “Toda persona tiene
derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al
recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en
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como o habeas corpus possam ser aplicados à defesa de direitos de caráter

fundamental constantes dos tratados de direitos humanos. A partir desse

preceito, surgem julgados como o reproduzido por Carlos Ayala Corao, que

adotam a tese da primazia da norma mais favorável:

El artículo 48 Constitucional tiene norma especial para lo que se
refiere a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del
propio nivel constitucional (...) Los instrumentos de derechos
humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente um valor
similar a la Constitución Política, sino que, en la medida en que
otorguen mayores derechos o garantías a las personas, privan por
sobre la Constitución (Sentencia No. 3435-92 y su Aclaración No.
5759-93).614

A adoção de norma semelhante configuraria também aplicação do

princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Com efeito, o

princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais

restaria aplicado na maior plenitude que hoje é possível, abrangendo

plenamente a necessidade, preconizada pelos instrumentos internacionais, de

que prevaleça a norma mais favorável ao ser humano.

Por fim, com o princípio da primazia da norma mais favorável,

teríamos que ficaria afastada a possibilidade de responsabilização internacional

do Brasil pelo descumprimento de um tratado de direitos humanos. Nesse

sentido, poder-se-ia afirmar que a primazia da norma mais favorável consagra

a supraconstitucionalidade615 das normas internacionais de direitos humanos.

Adotando norma semelhante à da Constituição da República

Bolivariana da Venezuela, realmente seria possível se verificar a primazia dos

direitos humanos, corolário natural do artigo 4º, II, e das normas do sistema de

Proteção Internacional dos Direitos Humanos, que dizem respeito

especialmente à articulação de medidas no âmbito interno para garantir essa

primazia.

esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República”.
614 AYALA CORAO, Carlos M. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados
de derechos humanos. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (coord.). Os rumos do direito
internacional dos direitos humanos: estudos em homenagem a Antônio Augusto Cançado
Trindade, Tomo V, p. 93.
615 Id. p. 112-113.
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CONCLUSÃO

Com a consagração dos princípios relativos às relações

internacionais do Brasil no artigo 4º da Constituição Federal de 1988, fica

expressamente estabelecida a vinculação do comportamento brasileiro no

mundo a normas de Direito que, incluídas no âmbito da ordem constitucional,

se revestem de caráter fundamental para a conformação e funcionamento do

Estado e da sociedade brasileiras.

Como constitucionais que são, e notadamente por estarem

elencados dentre os princípios fundamentais da ordem jurídica nacional,

revestem-se os princípios relativos às relações internacionais de supremacia

frente às demais normas do ordenamento jurídico pátrio, devendo também

aplicar-se de acordo com princípios como o da máxima efetividade, que visam

a garantir que sua eficácia seja a maior possível, conformando e mantendo

intactos os alicerces do Estado e da ordem jurídica nacional.

Como princípios que são, os preceitos relativos às relações

internacionais do Brasil consistem também em mandamentos nucleares de

todo o sistema jurídico brasileiro, incorporando alguns dos principais valores

que devem ser concretizados no ordenamento jurídico e na vida estatal e

social. Nesse sentido, deverão pautar a construção, interpretação e aplicação

de toda a ordem jurídica nacional, bem como o desenvolvimento da atividade

estatal e da sociedade em geral. Portanto, devem a política externa brasileira e

o comportamento internacional do Brasil como um todo estar dirigidos a

proteger e realizar os valores incorporados por esses princípios.

O estabelecimento dos princípios relativos às relações

internacionais do Brasil na nova Constituição reflete o contexto em que se

desenvolveu a preparação da Carta Magna, marcado pela redemocratização e

pela renovação do compromisso com os valores da democracia e do Estado de

Direito, que incluem, dentre outros, a importância da legitimação popular das

decisões governamentais, a limitação da ação estatal por um quadro jurídico

pré-estabelecido e a consagração de um rol de direitos fundamentais, que

visam a proteger e a promover a dignidade que é inerente ao indivíduo.
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Com isso, também a formulação e a execução da política externa

brasileira passam a ser pautadas e limitadas por um marco legal, voltado a

realizar certos valores de interesse geral, superando o período em que a

política exterior do Brasil normalmente se desenvolvia dentro de ampla margem

de discricionariedade, alheia a maior controle democrático e jurídico e,

eventualmente, orientada apenas pela chamada “razão de Estado”. Nesse

sentido, configura a lista de princípios consagrados no artigo 4º da Constituição

Federal notável avanço no tocante aos ordenamentos constitucionais

anteriores, que pouco se ocuparam da regulamentação da política externa

brasileira e, quando o fizeram, não conferiram destaque ao tema, como faz a

Carta Magna ora em vigor. Ademais, era bem mais restrito o rol de temas de

relações internacionais objeto de regulamentação constitucional em

comparação com aqueles contemplados pela atual Constituição, de escopo

bem mais amplo e que compreendem, a propósito, alguns dos principais temas

internacionais da atualidade, como a paz, a cooperação internacional, a

integração regional e os direitos humanos. Aliás, com a proclamação da

”prevalência dos direitos humanos”, passa a política externa brasileira também

a se preocupar diretamente com os direitos inerentes à dignidade humana,

ponto essencial do conteúdo da noção de Estado de Direito, fugindo a ação

internacional do Brasil ao caráter meramente interestatal que tradicionalmente

marcava as relações internacionais.

A definição de princípios relativos às relações internacionais do

Brasil também assume relevância no momento em que se intensificam as

relações internacionais em geral, marcadas pelo vigoroso aumento dos fluxos

de pessoas, de bens e de informações, pela maior diversidade dos atores

internacionais e pelas exigências da cooperação internacional, bem como pelo

enfraquecimento da noção de soberania absoluta, a qual passa a se sujeitar a

princípios e regras que permitam que a sociedade internacional se desenvolva

num quadro de paz, segurança, estabilidade e promoção da dignidade

humana. Entretanto, o novo quadro das relações internacionais não implica,

porém, na total dilapidação da importância do Estado, o qual poderá continuar

a exercer papel relevante no mundo, mormente como instrumento de controle

democrático e de correção de rumos que possam significar risco à convivência
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internacional e aos principais valores aos quais a sociedade internacional

atribuiu importância, dentre os quais os direitos humanos.

É nesse sentido que o estabelecimento de princípios relativos às

relações internacionais ganha relevância como parâmetro de como o Estado se

comportará no mundo, dando a devida previsibilidade a sua ação externa e

facilitando o estabelecimento de vínculos com parceiros internacionais e o

desenvolvimento de iniciativas de cooperação internacional que possam

contribuir para um mundo cuja existência se desenvolva de maneira estável,

segura e justa, dentro dos ditames da dignidade humana.

Além de pauta para a política externa, os princípios relativos às

relações internacionais do Brasil têm impacto no âmbito interno. Com efeito, o

Estado brasileiro, que formula e executa a política exterior, por meio de seus

órgãos, agentes e entidades, localizados ou não em território nacional, está

obrigado a obedecer aos preceitos constitucionais ao tratar da ação

internacional do Brasil. Adicionalmente, cabe salientar que o relacionamento

brasileiro com parceiros externos amiúde exige contrapartidas internas e pode,

inclusive, influenciar a elaboração e aplicação do próprio ordenamento interno.

Com isso, não devem ser esses princípios vistos como pautas desprovidas de

impacto concreto dentro do território nacional.

Dentre os princípios relativos às relações internacionais,

destacamos o da prevalência dos direitos humanos, pelo qual se compromete o

Brasil, prioritariamente, com a proteção dos direitos inerentes à dignidade da

pessoa humana em caráter universal, entendidos tais direitos como tendo por

destinatários todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer

espécie, e compreendendo um amplo rol de prerrogativas indispensáveis a que

a vida se desenvolva dentro da dignidade inerente ao ser humano.

A prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais

implica na vinculação do Brasil ao sistema dedicado a promovê-los em caráter

global, no caso o sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos,

cujo desenvolvimento teve impulso significativo a partir do fim da II Guerra
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Mundial, quando a garantia da dignidade humana passou a ser considerada

fator importante para a manutenção da convivência internacional pacífica.

O sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos é

composto por tratados que consagram normas jurídicas voltadas à proteção e

promoção da dignidade humana em caráter universal, formando o chamado

“Direito Internacional dos Direitos Humanos”, ramo do Direito orientado pelo

imperativo maior de garantir a proteção da pessoa humana, obrigando os

Estados que celebram esses compromissos não só a envidar esforços para

assegurar a observância dos direitos consagrados nos tratados no mundo

como um todo como também dentro de seus próprios territórios, implicando na

exigência de garantia dos direitos das pessoas que vivem sob sua jurisdição.

O sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos

compreende também um conjunto de mecanismos voltado ao monitoramento

do cumprimento das obrigações jurídicas assumidas pelos Estados por meio

dos tratados de direitos humanos, que abrem possibilidades de que os Estados

que se comprometeram com a observância de certas normas internacionais

sejam supervisionados quanto a seu cumprimento por organismos

internacionais e, eventualmente, sejam responsabilizados internacionalmente,

sofrendo sanções oriundas de organismos internacionais. Com isso, pode-se

afirmar que o sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos

configura evidente relativização do conceito clássico de soberania, a partir do

qual não admitiam os Estados qualquer interferência externa a seus

respectivos territórios no tocante a assuntos que ocorressem dentro da esfera

de competência que consideravam de sua exclusiva alçada.

Entretanto, a soberania estatal ainda não perdeu seu papel de

relevância na vida dos Estados e na ordem internacional e, nesse sentido, suas

premissas podem constituir obstáculo à efetivação dos direitos humanos

internacionais. Ao mesmo tempo, reconhece o sistema de Proteção

Internacional dos Direitos Humanos que as relações sociais têm lugar sob a

jurisdição estatal. Nesse sentido, entende-se que a ênfase na proteção dos

direitos humanos deve voltar-se em especial à garantia desses direitos no

âmbito interno dos Estados.



291

Com isso, os tratados de direitos humanos atribuem aos Estados

papel primordial na implementação desses direitos no mundo, obrigando-os a

incorporar os direitos humanos internacionais aos respectivos ordenamentos

internos em condições favoráveis a sua eficácia, a compatibilizar suas

respectivas legislações internas com a normativa internacional e, por fim, a

disponibilizar internamente recursos que possibilitem que os direitos humanos

consagrados nos tratados sejam garantidos dentro do Estado. O envolvimento

direto do Estado com a proteção internacional dos direitos humanos leva a que

o Direito Internacional e o Direito Interno deixem de ser vistos como

compartimentos estanques, eventualmente opostos entre si, e passem a estar

envolvidos numa causa comum: concretizar o imperativo superior de proteção

da pessoa em caráter universal.

Com o intuito de assegurar a proteção da dignidade humana, o

sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos orientar-se-á por

diversos princípios, dentre os quais destacamos o da primazia da norma mais

favorável, pelo qual, em qualquer situação relativa à aplicação de normas de

direitos humanos, deve prevalecer aquela regra que melhor resguarde os

direitos que são inerentes à pessoa.

Pelo princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais, o Brasil compromete-se prioritariamente com a construção e o

desenvolvimento do sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos,

ampliando o escopo de direitos consagrados por meio de tratados e

contribuindo para o funcionamento eficiente dos organismos dedicados ao

monitoramento e à aplicação desses direitos. Além disso, incluem-se os

direitos humanos como tema prioritário da política externa brasileira.

Entrementes, o princípio da prevalência dos direitos humanos

também implica no compromisso de o Brasil adotar as normas internacionais

de direitos humanos, o que vem efetivamente sendo feito, como comprova o

número significativo de tratados da matéria ratificados pelo Brasil a partir de

1988. Ao mesmo tempo, decorre dessa prevalência nos a submissão do Brasil

aos mecanismos internacionais de aplicação dos direitos garantidos em

tratados, em que também se vem avançando, como demonstrado pelo
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reconhecimento brasileiro da competência contenciosa da Corte

Interamericana de Direitos Humanos e pela ratificação do Tratado de Roma,

que criou o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Por fim, em vista do determinado pelos próprios tratados, cabe ao

Brasil garantir o cumprimento das normas internacionais de direitos humanos

em seu território, assegurando a proteção dos direitos das pessoas que vivem

sob sua jurisdição e oferecendo os recursos internos necessários à garantia,

em território brasileiro, do estatuído nos compromissos internacionais de que

faz parte, aqui incluída a necessidade de incorporação dos direitos humanos

oriundos de tratados em posição de primazia e a compatibilização da legislação

interna com as normas internacionais.

Recorde-se que, para o Direito Internacional dos Direitos Humanos,

só a garantia da proteção dos direitos humanos no interior do território dos

Estados possibilitará o cumprimento os tratados que protegem esses direitos e

a efetiva proteção dos direitos humanos em caráter internacional. É nesse

sentido que o princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais do Brasil necessariamente implica na adoção de medidas que

permitam que os direitos previstos em tratados tenham eficácia interna,

lançando assim luzes sobre o modo pelo qual o Brasil incorpora os tratados

internacionais em sua legislação interna.

Um dos desdobramentos da manutenção da importância da

soberania nacional nas relações internacionais e no Direito é a prerrogativa dos

Estados de decidirem como incorporarão os tratados internacionais que

ratificam ao ordenamento interno e qual relação suas normas terão com os

demais preceitos da ordem jurídica doméstica. No tocante a este último ponto,

cabe também aos Estados definir como serão dirimidos os eventuais conflitos

entre as normas internacionais e as internas, para o que normalmente são

empregados os critérios definidores de soluções para as antinomias do

ordenamento, quais sejam, o hierárquico, o cronológico e o da especialidade.

Historicamente, o Direito Internacional vinha tratando do problema

dos conflitos entre suas normas e as de Direito Interno com base nas teorias do
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dualismo e do monismo. Entretanto, com o advento do Direito Internacional dos

Direitos Humanos, apareceram entendimentos que consideram superada a

polêmica entre o dualismo e o monismo, qualificando tais teorias como de

caráter predominantemente formal e que perderam fundamento diante do fato

de que o Direito Internacional e o Direito Interno deixaram de estar opostos

entre si e passaram a interagir com vistas a promover o imperativo maior de

proteção da pessoa humana. Com isso, entende o Direito Internacional dos

Direitos Humanos que deve prevalecer não a norma interna ou a internacional,

mas sim aquela regra que melhor resguarde os direitos da pessoa. É o

princípio da primazia da norma mais favorável, pelo qual, em qualquer conflito

que envolva normas de direitos humanos, deve ser aplicada aquela norma,

internacional ou interna, que melhor promova a dignidade humana.

No Brasil, e à míngua de referências constitucionais explícitas,

situação que durou até a Constituição de 1988, a jurisprudência e a doutrina

pugnavam, até 1977, pela primazia do Direito Internacional frente ao Direito

Interno infraconstitucional. Entretanto, a partir daquele ano, houve uma inflexão

no entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao

enfatizar o caráter infraconstitucional dos tratados, passou a entender que os

eventuais conflitos entre o Direito Internacional e o Interno deveriam ser

regulados pelos critérios cronológico e da especialidade. Cabe ressaltar que,

em princípio, o entendimento do Pretório Excelso seria aplicável a todos os

tratados, inclusive os de direitos humanos.

Dentro do contexto de proclamação do valor da prevalência dos

direitos humanos e, cabe destacar, da dignidade humana, elencada como um

dos fundamentos da República Federativa do Brasil, bem como na atual

tendência internacional voltada a conferir às normas internacionais de direitos

humanos maior relevância dentro dos ordenamentos jurídicos nacionais, a

Constituição de 1988 inovou ao referir-se expressamente aos tratados dentro

da cláusula de abertura dos direitos fundamentais consagrada pelo parágrafo

2º do artigo 5º, que dispõe que os direitos consagrados no artigo em apreço,

que consagra um amplo rol de direitos fundamentais, não excluem outros, que

sejam decorrentes, por exemplo, dos tratados de que o Brasil faz parte.
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Para parte da doutrina, o dispositivo em apreço conferia caráter

constitucional a todos os tratados de direitos humanos em vigor e ratificados

pelo Brasil. Com efeito, ao não tornar exaustiva a lista de direitos fundamentais

elencados no artigo 5º, o parágrafo 2º do preceito em tela abre o sistema

constitucional à rápida evolução histórica e social, interna e internacional,

permitindo que valores percebidos como importantes para a vida humana

ganhem o quanto antes a proteção inerente aos direitos fundamentais, o que

garantiria a prevalência dos direitos humanos pugnada pela Constituição.

Entretanto, o entendimento de que os tratados de direitos humanos

teriam adquirido hierarquia constitucional a partir da promulgação do parágrafo

2º do artigo 5º não foi recepcionado pelo STF, que manteve o entendimento

acerca da infraconstitucionalidade das normas internacionais de direitos

humanos. Tal entendimento, que encontra respaldo também em parte da

doutrina de Direito Constitucional, aparentemente fundamenta-se na exigência

de que uma norma, para ser considerada constitucional, seja aprovada por

procedimento especial. Ademais, o texto da própria Constituição confere ao

Pretório Excelso a competência para julgar feito que envolva a

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, pelo que se concluiria acerca da

infraconstitucionalidade do ato internacional e de sua equiparação com a lei

ordinária, entendimento que não resiste, aliás, diante do fato de que a

infraconstitucionalidade não é apanágio exclusivo da lei ordinária, mas também

da própria emenda constitucional, que não pode violar cláusula pétrea.

O parágrafo 2º do artigo 5º da Carta Magna detonou ampla

polêmica acerca da situação dos tratados de direitos humanos no ordenamento

jurídico brasileiro, levando a que se estabelecessem quatro correntes

doutrinárias a respeito. Decerto que o entendimento majoritário do STF ainda

pugna pela infraconstitucionalidade dos tratados. Entretanto, há também outros

entendimentos, alguns dos quais encontram guarida dentro do Pretório

Excelso. Com efeito, defende-se também, na doutrina e jurisprudência, a

supralegalidade, a constitucionalidade e a supraconstitucionalidade dos

tratados de direitos humanos, demonstrando que o tema, não obstante o

princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais, ainda não se encontra pacificado. Com isso, perde-se a garantia
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de que as normas constantes dos tratados de direitos humanos possam vir a

prevalecer em casos concretos, levando o Brasil a descumprir tratados e,

portanto, a não cumprir o princípio da prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais.

Na tentativa de dirimir a polêmica acerca da situação dos tratados

de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro e de avançar no sentido

de promover a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais,

foi incluído, pela Emenda Constitucional 45, o parágrafo 3º no artigo 5º, que

permitiu que os tratados de direitos humanos celebrados pelo Brasil sejam

equivalentes às emendas constitucionais, desde que sejam aprovados no

Congresso Nacional pelo procedimento mais complexo reclamado para as

alterações do texto da Constituição.

O dispositivo em tela confirma o status especial de que se revestem

as normas de direitos humanos no universo jurídico brasileiro, por conta da

previsão expressa no texto da Carta Magna da possibilidade de que venham a

adquirir hierarquia de normas constitucionais. Foi também confirmada a

possibilidade de que as normas internacionais de direitos humanos passem a

integrar formalmente o universo constitucional, tornando-se também normas de

direitos fundamentais, que não só contam com supremacia no ordenamento

jurídico como também são insuscetíveis de reforma. Contribui-se ainda para a

consolidação do conceito de bloco de constitucionalidade no Brasil, já que fica

evidente que as normas que servem como parâmetro de controle de

constitucionalidade passam a não estar somente no texto constitucional

consolidado. Em suma, avança-se expressamente no sentido de promover a

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, já que tais

direitos passam a ter a possibilidade de alcançar a primazia de que se

revestem as normas constitucionais.

Entretanto, o preceito em apreço termina por não contribuir mais

amplamente para a prevalência dos direitos humanos a partir do momento em

que veio a gerar novas controvérsias a respeito da incorporação e aplicação

dos tratados de direitos humanos no âmbito interno brasileiro, lançando

dúvidas acerca de seu real alcance e de sua eficácia prática, para o que
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contribui, cabe ressaltar, o fato de que, até o momento, o dispositivo em tela

não foi ainda objeto de aplicação a nenhum tratado no Brasil.

Inicialmente, não ficaram estabelecidas as autoridades

competentes para desencadear o processo de aprovação de um tratado de

direitos humanos com vistas a conferir-lhe caráter constitucional. Decerto que o

Presidente da República, como titular da dinâmica das relações internacionais

e autoridade normalmente encarregada de encaminhar o texto de um ato

internacional à aprovação congressual, deve chamar a atenção para o fato de

que o tratado que está submetendo ao Congresso inclui normas de direitos

humanos. Entretanto, entendemos que, em vista da prevalência desses

direitos, também as outras autoridades autorizadas constitucionalmente a

propor emendas constitucionais poderiam agir no sentido de chamar a atenção

para o caráter do tratado como de direitos humanos, caso o Presidente não o

fizesse, não configurando o fato dano à competência presidencial para o trato

das relações internacionais, já que tais autoridades simplesmente proporiam

que o Congresso examinasse o tratado em vista de seu conteúdo protetivo da

dignidade humana, sem portanto interferir na ordem constitucional, visto que a

ratificação continuaria prerrogativa presidencial.

Especula-se também se o procedimento estabelecido pelo

parágrafo 3º do artigo 5º substituiria o processo normalmente exigido para a

aprovação dos tratados em geral pelo Congresso Nacional ou tratar-se-ia de

procedimento adicional, a ser implementado depois da aprovação do ato

internacional de acordo com os ditames tradicionais e voltado apenas a conferir

o status de emenda constitucional às normas desses tratados. Em homenagem

ao princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais,

entendemos que o procedimento estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º é

sucedâneo daquele normalmente empregado para a aprovação de tratados

internacionais. Com efeito, submeter um tratado a dois procedimentos pode

retardar significativamente sua aplicação na ordem jurídica brasileira, inclusive

por conta da agenda de atividades do Congresso Nacional e do tempo

necessário para a apreciação parlamentar de um instrumento internacional.
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Quanto aos tratados que contêm, ao mesmo tempo, normas de

direitos humanos e preceitos sobre temas diversos, entendemos que a

hierarquia constitucional abrangeria apenas os direitos humanos inseridos

nesses instrumentos, visto que a ratio essendi do parágrafo 3º do artigo 5º é

conferir aos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro situação

compatível com sua prevalência. Em todo caso, entendemos que temas não

relativos a direitos humanos que constem desses tratados podem configurar

obstáculo para a aprovação do ato internacional como um todo e apontamos a

estranheza de que um procedimento complexo seja empregado para a

aprovação de normas que não teriam status constitucional, residindo neste

ponto, portanto, uma das principais limitações do preceito em apreço.

A redação do parágrafo 3º do artigo 5º leva parte da doutrina a

entender que apenas os tratados de direitos humanos aprovados pelo

procedimento estabelecido no preceito em apreço terão hierarquia

constitucional. Com efeito, se existem tratados que são aprovados pelo voto de

três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em dois

turnos de votação, que alcançam status constitucional, existem outros já em

vigor que não o foram ou que poderão não ser aprovados de acordo com esse

procedimento, que continuariam, aparentemente, infraconstitucionais.

Entretanto, o entendimento mais próximo da garantia da

prevalência dos direitos humanos é aquele que pugna pela constitucionalidade

de todos os tratados de direitos humanos, sendo os tratados aprovados pelo

parágrafo 3º do artigo 5º considerados material e formalmente constitucionais,

e aqueles regulados pelo parágrafo 2º do artigo 5º classificados meramente

como materialmente constitucionais. De fato, em vista da prevalência dos

direitos humanos nas relações internacionais, e de princípios como o da

máxima efetividade das normas constitucionais e de uma interpretação

sistemática da Constituição, entendemos que não se pode considerar que

tenha vindo o parágrafo 3º do artigo 5º a criar categorias diferentes de direitos

humanos no Brasil: os constitucionais e os infraconstitucionais.

Em todo caso, em vista do Direito Internacional dos Direitos

Humanos, com cuja prevalência o Brasil se encontra comprometido,
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entendemos que atribuir caráter diferenciado aos direitos humanos oriundos de

tratados fere os princípios da unidade e da indivisibilidade desses direitos, bem

como sua primazia, já que são os direitos humanos no geral que têm

prevalência, não alguns direitos em relação a outros. É nesse sentido que,

reiterando nosso entendimento de que não pode haver tratados de direitos

humanos com hierarquias diferenciadas, também pugnamos pela idéia de que

atribuir a alguns tratados caráter constitucional meramente no sentido material,

e a outros no sentido material e formal configura tratamento diferenciado aos

direitos humanos internacionais, ferindo a concepção necessariamente integral

desses direitos e a conseqüente vedação de sua fragmentação em categorias.

Em suma, entendemos que o parágrafo 3º do artigo 5º, não

obstante reconhecer a importância dos direitos humanos, restou por gerar

dúvidas e abrir espaço para entendimentos que menoscabem o valor desses

direitos no ordenamento jurídico nacional ou que tratem de forma diferenciada

prerrogativas que estão no mesmo nível de prevalência, além de trazer

dificuldades práticas de aplicação. Com isso, seu valor como preceito que

realiza a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do

Brasil é restrito, não assegurando ainda, portanto, tal primazia.

Por fim, e considerando que a efetiva prevalência dos direitos

humanos nas relações internacionais do Brasil não será alcançada senão a

partir da garantia do primado desses direitos no plano interno, entendemos que

o princípio estabelecido no artigo 4º, II, da Constituição Federal exige

inicialmente, para a sua concretização, que a todos os direitos humanos

oriundos de tratados seja conferido o efetivo status de norma constitucional, ou

por meio de nova emenda constitucional, ou pela evolução jurisprudencial.

Com efeito, encontram-se as normas constitucionais em posição de

primazia no ordenamento jurídico, funcionando como parâmetros de

construção, interpretação e aplicação de toda a ordem jurídica e de orientação

da atividade estatal e da vida social, a serem observados prioritariamente antes

de quaisquer outros e servindo como pontos básicos da conformação da vida e

do desenvolvimento do Estado e da sociedade. Nesse sentido, se os direitos

humanos foram proclamados como valor constitucional ao qual foi conferido
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primazia, e sendo sua prevalência nas relações internacionais elencada como

fundamental para a ordem jurídica, não podem esses direitos estar inseridos

senão no seio do sistema constitucional, sem distinção de qualquer espécie

entre os diversos direitos consagrados, ou seja, sem que sejam as distintas

prerrogativas inerentes à dignidade humana tratadas diferentemente.

Entretanto, a mera constitucionalização dos direitos humanos não

seria suficiente para garantir a sua prevalência, a não ser que reste explicitado

que fica consagrado o princípio da primazia da norma mais favorável como

parâmetro de resolução dos eventuais conflitos entre normas de direitos

humanos, constitucionais ou não, que porventura ainda venham a surgir. De

fato, é cediço que também pode haver conflito entre as próprias normas

constitucionais. Além disso, a evolução histórica e social pode levar a que

surjam, no universo jurídico interno ou internacional, novas normas de direitos

humanos, que melhor protejam determinados aspectos da dignidade humana

em comparação com tratados já em vigor e que contam, aliás, com o favor do

próprio Direito Internacional dos Direitos Humanos, que determina que

nenhuma regra ou princípio do sistema de proteção internacional dos direitos

humanos pode justificar a não-aplicação de outra norma de direitos humanos

mais favorável à pessoa.

Com a persistência de entendimentos formalistas no universo

jurídico, não deixar explicitada a exigência de que prevalece a norma mais

favorável em caso de conflitos normativos pode deixar margem a

entendimentos que privilegiem normas menos protetivas da dignidade humana.

É nesse sentido que a garantia da prevalência dos direitos humanos nas

relações internacionais do Brasil passa também pela consagração do princípio

da primazia da norma mais favorável, em modelo ao menos semelhante ao

adotado pela Constituição da Venezuela, que estabelece que as normas dos

tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional, desde que

contenham normas mais favoráveis do que o texto da Carta Magna e das leis

venezuelanas em geral.
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